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RESUMO  

 
 

As normas da transparência fiscal (LC 101/00, LC131/09, Decreto 7185/10) determinam 
que todos os entes da federação das três esferas de poder disponibilizem na internet, 
em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e 
financeira. O ente federativo mais próximo do cidadão é o município, onde o seu 
espaço de vida é constituído. A transparência das informações municipais possibilita um 
melhor acompanhamento das contas públicas. Dessa forma, o cidadão poderá exercer 
de forma mais eficaz o seu direito de accountability. O objetivo da pesquisa é avaliar o 
nível de transparência do orçamento público dos municípios do ABC Paulista, com base 
na conformidade com as normas legais da transparência fiscal. A pesquisa é 
exploratória e de natureza descritiva, com abordagem quantitativa. Foram construídos 
escores de conformidade para os municípios, permitindo classificá-los em quatro 
categorias de transparência: transparente, translúcido, diáfano e opaco. A coleta de 
dados foi realizada no período de fevereiro a junho de 2013 por meio da observação 
nos portais eletrônicos da transparência de cada município. As evidências empíricas 
apontam que os portais não estão em total conformidade com as exigências legais. No 
que tange a accountability os avanços ainda são modestos, a assimetria informacional 
ainda persiste e o conteúdo divulgado é muito técnico. 
 
 

 

Palavras-chave: transparência fiscal, accountability, portais eletrônicos, ABC Paulista. 
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ABSTRACT 

 
 
 
Standards of tax transparency (Law 101/00, LC131/09, Decree 7185/10) provide that all 
federal entities of the three spheres of power make available on the Internet, in real 
time, detailed information on the budgetary and financial execution. The federal entity 
closest to the citizen is the county where your living space is made. The transparency of 
county information enables better monitoring of public accounts. Thus, the citizen may 
exercise more effectively their right to accountability. The research objective is to assess 
the level of transparency of the budget of ABC Paulista´s county, based on compliance 
with legal standards of fiscal transparency. The research´s nature is exploratory and 
descriptive, with a quantitative approach. Scores were constructed according to 
municipalities, allowing classifying them into four categories of transparency: 
transparent, translucent, transparent and opaque. Data collection was conducted in the 
period from February to June of 2013 by observing the transparency homepages of 
each county. Empirical evidence suggests that portals are not in full compliance with 
legal requirements. Regarding accountability advances are still modest, informational 
asymmetry persists and published content is very technical. 
 
 
 
Keywords: tax transparency, accountability, electronic portals, ABC Paulista. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

           A finalidade de toda a atividade estatal é o desenvolvimento do bem estar dos 

cidadãos. O Estado para a realização dessa finalidade retira compulsoriamente da 

sociedade uma parcela de sua riqueza. Na gestão financeira do Estado deve estar 

presente a noção da coisa pública (res publica). A boa gestão dos recursos 

financeiros e a efetiva participação dos cidadãos no processo do orçamento público 

são direitos que estão garantidos por uma estrutura de governança, respaldadas no 

Brasil na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e na Lei da 

Transparência (LC 131/09). 

          A boa governança tem um impacto positivo sobre os resultados econômicos e 

sociais (OCDE, 2001), e para ser implementada são fundamentais a transparência 

das informações, a accountability e a participação popular na gestão das 

organizações públicas. 

 
 

1.1  Justificativa e o problema da pesquisa 
 
 

A falta de transparência das ações dos gestores está destruindo a 

credibilidade das organizações públicas e privadas. Os graves e sucessivos 

escândalos de corrupção, envolvendo desvios, malversação e ineficiência na 

aplicação de recursos públicos, estão exigindo mecanismos de controle mais 

eficazes. Assim, a transparência é citada como um meio de combate à corrupção no 

Portal da Transparência do Governo Federal 

 
O Governo brasileiro acredita que a transparência é o melhor antídoto 
contra corrupção, dado que ela é mais um mecanismo indutor de que os 
gestores públicos ajam com responsabilidade e permite que a sociedade, 
com informações colabore com o controle das ações de seus governantes, 
no intuito de checar se os recursos públicos estão sendo usados como 
deveriam.  

 

O setor público participa de uma maneira muito efetiva na vida dos cidadãos, 

tanto na prestação de serviços sociais, como para o crescimento da atividade 

econômica. Assim, é necessário acompanhar de maneira mais efetiva o que ocorre 

na gestão pública. 
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A transparência na administração pública é importante para o 
monitoramento das ações do Estado, pois representa o acesso do cidadão 
às informações sobre os atos do governo e possibilita, ainda, saber como o 
governante está conduzindo os recursos públicos. Para se estudar 
transparência governamental faz se necessário, então avaliar o quanto e 
como o governo disponibiliza informações sobre sua gestão. (PAIVA e 
ZUCCOLOTTO, 2009, p. 2) 

 

A transparência dos dados da contabilidade pública se consagra como uma 

condição indispensável para o exercício da cidadania, por fomentar o controle social 

e permitir o enquadramento dos administradores públicos para agirem com maior 

responsabilidade e zelo na gestão fiscal. A contabilidade pública registra o conjunto 

de dados e informações de natureza econômico-financeira das entidades públicas, 

abrangendo todos os registros e demonstrativos produzidos, publicados ou não, 

concernentes ao passado e ao futuro, relativos ao uso do dinheiro público. 

A transparência está intimamente relacionada com o interesse público, pois 

temos o direito de saber o que está sendo feito com os recursos públicos, visto que 

tais recursos são fruto do esforço de todos os cidadãos em forma de tributos.  

O município é o ente federativo mais próximo dos cidadãos, portanto, a 

transparência das informações sobre a gestão dos recursos públicos, possibilitará 

que a coletividade possa acompanhar e exercer de uma forma mais eficaz o seu 

direito de accountability, isto é, a obrigação que tem aquele que administra os 

recursos públicos de prestar contas da sua gestão e da possibilidade de ser 

responsabilizado pelos seus atos. 

Em suma, este trabalho se justifica teoricamente por tratar de um assunto 

emergente e pouco estudado, que é a avaliação da conformidade dos portais 

municipais da transparência com as normas legais. 

Neste contexto o problema da pesquisa é: Qual o grau de transparência do 

orçamento público dos municípios do ABC Paulista? 

 
 

1.2  Objetivos da pesquisa 
 
 
O ABC Paulista faz parte da região metropolitana, e é composto por sete 

municípios: Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, 

Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. É no ABC que se localiza um dos mais 



12 
 

 

importantes parques produtivos do Brasil, devido à presença da indústria 

automobilística e dos segmentos metalmecânico e químico.  
Mendes (2012, p. 74) cita que: “[...] no período de 2008, a Região do ABC foi 

responsável por aproximadamente 12% do PIB da região metropolitana e de 7% do 

Estado de São Paulo”. Assim, a forte atividade econômica comandada pelo setor 

industrial   proporciona uma forte arrecadação tributária, permitindo em quase todos 

os municípios da região um orçamento robusto.  

Para combater as atitudes ou comportamentos tortuosos dos gestores na 

busca de interesses particulares é indispensável à transparência dos dados do 

orçamento, para os cidadãos poderem fiscalizar os atos dos administradores 

públicos. As normas da transparência fiscal (Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 

Complementar 131/09 e o Decreto 7185/10) determinam que todos os entes da 

federação das três esferas de poder disponibilizem na internet, em tempo real, 

informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira. 

 
[...}a diminuição da assimetria informativa na relação Estado-Sociedade 
permite que o “principal” –sociedade – tenha condições de exercer maior 
controle da atuação de seus “agentes”  - mandatários  - e de monitorar a 
atuação destes, transpondo para o universo público os preceitos da “Teoria 
da Agência” .(DINIZ, TALIBERTI E GUIMARÃES, 2012, p.77) 

           
O objetivo geral da pesquisa é avaliar o grau de transparência do orçamento 

público dos municípios do ABC Paulista, com base na conformidade com as normas 

legais da transparência fiscal.  

Como objetivos específicos da pesquisa tem-se: 
a) Construir escores de conformidade, a partir dos dados coletados nos 

portais eletrônicos; 

b) Classificar os municípios analisados em quatro principais níveis de 

transparência: transparente, translúcido, diáfano e opaco. 

c) Fazer uma análise comparativa do grau de transparência fiscal entre os 

municípios estudados. 

 

1.3 Estrutura do texto 
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O texto está organizado em cinco capítulos. O primeiro contém a introdução, 

em que são feitas as considerações iniciais que norteiam a pesquisa, a justificativa, 

o problema e os objetivos que se deseja alcançar. 

O segundo capítulo trata da revisão bibliográfica, com os principais 

referenciais teóricos, onde são trabalhados os conceitos e reflexões sobre os temas 

da governança privada e pública, da transparência empresarial e governamental e a 

fundamentação legal da transparência pública. 

A metodologia é trabalhada no capítulo três da pesquisa, onde são 

fundamentados os enquadramentos metodológicos, os procedimentos para a coleta 

de dados, o perfil da amostra e o tratamento dos dados coletados. 

A parte quatro, que constitui o núcleo do trabalho, é dedicada a  explicação 

das variáveis dos parâmetros da pesquisa  e a análise dos resultados. 

No quinto capítulo são apresentadas as conclusões, sugestões para futuras 

pesquisas e referências bibliográficas.  

Finalmente, nos anexos estão partes das leis e decretos utilizados como 

normas da transparência fiscal e no apêndice o formulário da pesquisa. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 

A separação entre propriedade e gestão é um tema de estudo que ganha 

relevância à medida que o desenvolvimento do capitalismo torna mais complexa 

essa relação. Com o desenvolvimento das sociedades por ações a propriedade 

empresarial  é pulverizada entre centenas e milhares de acionistas, que muitas 

vezes estão espalhados ao redor do mundo. No mundo contemporâneo os grandes 

conglomerados empresariais, que tem uma atuação global, são sociedades 

anônimas, e a administração é exercida por executivos profissionais, que são 

remunerados para representar os proprietários na gestão do empreendimento. 

A Teoria da Agência trata das implicações decorrentes das relações 

contratuais entre os proprietários (acionistas) de uma empresa, que os teóricos 

dessa teoria chamam de principal, e os agentes (gestores). Schleifer e Vishny (1997, 

p.740) afirmam que “a essência da relação de agência é a separação entre 

propriedade e administração”.  

A relação de agência é definida por Jensen e Mecklin (1976, p.308) como: 

 
[...] um contrato sob o qual uma ou mais pessoas (principal) contrata(m) 
outra pessoa (agente) para executar algum serviço em nome daquele(s), 
envolvendo a delegação de algum poder de tomada de decisão ao agente. 
(tradução nossa) 

 

Na perspectiva da Teoria da Agência na relação entre proprietários (principal) 

e gestores (agente) pode emergir conflitos decorrentes de possíveis divergências de 

interesses entre eles. 

Jensen e Mecklin (1976, p.308), analisando comportamentos nas relações de 

agência, explicam que, “se ambas as partes desta relação são maximizadoras de 

utilidade, existe uma boa razão para acreditar que o agente nem sempre agirá de 

acordo com os melhores interesses do principal”.  

O agente pode tomar decisões que maximizem os seus interesses individuais, 

em detrimento dos interesses dos proprietários (principal) ou da empresa. Por isso, 

“a relação principal-agente pode levar ao oportunismo administrativo, entendido 

como atitudes ou comportamentos tortuosos de gestores na busca de interesses 

pessoais, em detrimento da organização”, como nos lembra Akdere e Azevedo 

(2006, p. 50). 
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As dificuldades de o principal monitorar adequadamente o comportamento do 

agente geram os chamados conflitos de agência. Os conflitos de agência dizem 

respeito ao risco de expropriação da riqueza dos investidores pelos gestores, ou de 

expropriação da riqueza dos acionistas minoritários pelo acionista controlador, 

quando este exerce total poder sobre os gestores. Como exemplo, podemos citar 

situações em que os administradores passam a adicionar às suas remunerações 

originais uma série de privilégios, estipulam altas participações nos lucros, e para 

encobrir uma gestão desastrosa fazem com que os demonstrativos contábeis 

apresentem números positivos, quando de fato não o são. 

A dificuldade do monitoramento do comportamento do agente pelo principal 

decorre da assimetria informacional, pois o agente possui normalmente melhores 

informações que o principal. 

Para Akdere e Azevedo (2006, p. 46) a assimetria informacional ocorre 

”quando a capacidade do principal em monitorar o trabalho do agente fica limitada, 

comprometida ou interrompida por razões que são do conhecimento apenas do 

agente, em razão de sua proximidade com a gestão dos negócios”. 

A comunicação entre agente e principal muitas vezes não é suficientemente 

clara, imprecisa ou efetiva podendo ser deliberadamente ocultada como decorrência 

da divergência de interesses. Os conflitos levam os investidores a encontrarem 

dificuldades em garantir que seus investimentos tenham o retorno desejado, ou que 

decisões do agente acarretem perdas ao principal. 

Segundo Pindyck e Rubinfeld (2010, p.561): 

 
Se as informações estivessem amplamente disponíveis e se o 
monitoramento da produtividade dos trabalhadores não envolvesse custos, 
os proprietários de uma empresa poderiam estar seguros de que seus 
administradores e funcionários estariam trabalhando efetivamente. 
Entretanto, na maioria das empresas, os proprietários não têm condições de 
acompanhar tudo o que seus funcionários fazem - estes estão mais bem 
informados do que os proprietários. Essa assimetria de informações cria o 
problema da relação agente-principal. 

 

O objetivo principal da Teoria da Agência segundo Rozo (2003, p.23) “é 

explicar como as partes contratantes efetuam os seus contratos de forma a 

minimizar os custos associados aos problemas de informação assimétrica e 

incerteza”. 
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A relação entre governantes e governados, nos regimes democráticos, 

também pode ser caracterizada como uma relação agente-principal utilizada na 

Teoria da Agência. Os políticos e gestores públicos no papel de agentes, e de outro, 

os cidadãos, como principais. Slomski (2009, p. 30) entende que “as entidades 

públicas devem ser vistas sob a perspectiva da Teoria da Agência, existindo 

relações de agência entre gestores e cidadãos”.  

Segundo Camargo (2010, p. 20): 

 
Sendo o cidadão o titular da res publica, é preciso que estejam à sua 
disposição instrumentos que lhe permitam monitorar as ações dos 
governantes e minimizar os problemas de agência. Quando se trata dos 
recursos públicos, aplicados pelos gestores, é preciso implementar um 
modelo que proporcione ao cidadão transparência e clareza de como estão 
sendo geridos tais recursos. 

 

Os conflitos de agência podem ser minimizados quando são implementados 

pelas organizações (privadas/públicas) os instrumentos de governança corporativa, 

que permitem ao principal (acionistas/cidadãos) o controle e o acompanhamento da 

gestão. 

 

 

2.1 O conceito de governança corporativa  

 

 

O tema da governança corporativa surgiu para superar o conflito de agência, 

que é resultado da separação entre a propriedade e a gestão nas companhias. O 

acionista delega a um profissional especializado (gestor) o poder de decisão sobre 

sua propriedade. No entanto, os interesses do gestor nem sempre estão alinhados 

com os do proprietário, resultando em um conflito de agência ou conflito agente-

principal Governança corporativa é um conjunto de regras que visam minimizar os 

problemas de agência. 

Segundo Silveira (2002, p.14), ”Governança Corporativa é um conjunto de 

mecanismos de incentivo e controle que visa harmonizar a relação entre acionistas e 

gestores pela redução de custos de agência, numa situação de separação de 

propriedade e controle”. 

Para Serafim, Quelhas e Alledi (2010, p. 2): 
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O termo Governança Corporativa ou o movimento pela governança 
corporativa passa a despontar no cenário mundial a partir da década de 80 
nos Estados Unidos, como consequência dos abusos de alguns dirigentes 
de empresas, despontando na época o caso Texaco, que provocou a 
reação de grande acionistas institucionais, notadamente de fundos de 
pensão. Essas situações de conflitos no ambiente corporativo entre 
acionistas, administradores e demais partes interessadas nos negócios 
organizacionais, e conseqüentemente as assimetrias resultantes, fez com 
que eclodisse a partir da década de 80, uma intensificação de estudos e 
pesquisas tanto no âmbito acadêmico como no empresarial e 
governamental, que culminou em mudanças na legislação, criação de 
procedimentos e práticas de gestão e maior cobrança dos administradores 
na condução dos negócios das empresas. 

 

Segundo Marques (2007, p.14-15) foi a “Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) um dos principais promotores do tema da 

governança corporativa”. Essa organização internacional e intergovernamental, que 

agrupa os países mais industrializados da economia mundial, construiu os princípios 

da governança corporativa (1999), permitindo o estabelecimento dos seus pilares 

fundamentais: “Os direitos dos acionistas. O tratamento eqüitativo dos acionistas. O 

papel dos terceiros fornecedores de recursos. Acesso e transparência da 

informação. A responsabilidade da diretoria e do conselho de administração”. 

Os princípios da OCDE acabaram se tornando um ponto de referência para 

empresas e governos no mundo desenvolverem os seus próprios princípios, 

obedecendo as suas particularidades e necessidades. 

O movimento pela governança corporativa no Brasil teve início em 1995 com 

a criação do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e do primeiro 

Código Brasileiro das Melhores Práticas de Governança Corporativa. Para o IBGC 

(2010, p.19): 

 
Governança Corporativa é o sistema pelo qual as organizações são 
dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre 
proprietários, Conselho de Administração, Diretoria e órgãos de controle. As 
boas práticas de Governança Corporativa convertem princípios em 
recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de 
preservar e otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso a 
recursos e contribuindo para a sua longevidade. 

 

As boas práticas de governança corporativa para o IBGC (2010, p. 19) 

apresentam quatro princípios básicos:  
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1 Transparência. Mais do que a obrigação de informar é o desejo de 
disponibilizar para as partes interessadas as informações que sejam de seu 
interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de leis e 
regulamentos. A adequada transparência resulta em uma linha de 
confiança, tanto internamente quanto nas relações de empresa com 
terceiros. Não deve restringir-se ao desempenho econômico-financeiro, 
contemplando também os demais fatores (inclusive intangíveis) que 
norteiam a ação gerencial e que conduzem à criação de valor. 
2 Equidade. Caracteriza-se pelo tratamento justo de todos os sócios e 
demais partes interessadas (stakeholders1). Atitudes ou práticas 
discriminatórias, sob qualquer pretexto, são totalmente inaceitáveis. 
3 Prestação de Contas (accountability). Os agentes de governança devem 
prestar contas de sua atuação, assumindo integralmente as conseqüências 
de seus atos e omissões. 
4 Responsabilidade Corporativa. Os agentes de governança devem zelar 
pela sustentabilidade das organizações visando à sua longevidade, 
incorporando considerações de ordem social e ambiental na definição dos 
negócios e operações. 

 

Para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM, 2002): “[...] a governança 

corporativa é o conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o desempenho 

de uma companhia ao proteger todas as partes interessadas, tais como: 

investidores, empregados e credores, facilitando o acesso ao capital”. 

Segundo a CVM (2002), “as práticas de governança corporativa aplicada ao 

mercado de capitais envolve principalmente: transparência, equidade de tratamento 

dos acionistas e prestação de contas”. 

No “Dicionário de Termos de Contabilidade” de Iudícibus, Marion e Pereira 

(2003, p.118) governança corporativa é definido como: 

 
Sistema pelo qual as empresas são dirigidas e controladas, que assegura 
aos proprietários o governo estratégico da empresa e a efetiva monitoração 
da diretoria executiva. A relação entre propriedade e controle ocorre por 
meio do conselho de administração, da auditoria independente e do 
conselho fiscal, que devem assegurar aos proprietários a equidade 
(fairness), a transparência (disclosure), a responsabilidade pelos resultados 
(accountabity) e o cumprimento de leis e normas (compliance). 

 

Mattedi (2006, p. 43) divide os agentes da governança corporativa em dois 

grupos: “Shareholders: representado pelos acionistas; Stakeholders: representado 

por empregados, clientes, credores, órgãos governamentais, fornecedores, etc; isto 

é, todos que têm interesse, exercem influência e criam um impacto na gestão da 

companhia”.  

                                            
1 Stakeholders (Partes interessadas): indivíduos ou entidades que assumam algum tipo de risco, 
direto ou indireto, em face da sociedade. São elas, além dos acionistas, os empregados, clientes, 
fornecedores, credores, governos, entre outros. (IBGC) 
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O papel desempenhado por cada um desses grupos. Isto é, shareholders e 

stakeholders varia muito entre os países. Para Mattedi (2006, p. 43-44): 

 
Como acionistas, os investidores institucionais cada vez mais requisitam voz 
ativa na Governança Corporativa. Acionistas individuais normalmente não 
procuram exercer seus direitos de gestão, mas podem estar muito 
preocupados com um tratamento justo dos acionistas majoritários e da 
administração. Credores podem desempenhar um papel importante em 
alguns sistemas de gestão, tendo potencial para exercer uma monitoria 
externa do desempenho corporativo. Empregados e outros acionistas têm 
papel importante, ao contribuir para o sucesso no longo prazo e para o 
desempenho da corporação, ao passo que os governos estabelecem o 
arcabouço institucional e legal da Governança.  

 

Portanto, a governança corporativa é um sistema que tem a preocupação de 

criar um conjunto eficiente de mecanismos para assegurar que o comportamento 

dos gestores esteja sempre alinhado com o interesse dos acionistas. 

 

 

2.2 Governança corporativa aplicada ao setor público 
 

 

Numa analogia com o setor privado, e sob a perspectiva da Teoria da 

Agência, no setor público o principal pode ser entendido como o 

cidadão/contribuinte/eleitor, que mediante o seu voto elege um agente (Presidente, 

Governador, Prefeito) para fazer a gestão do serviço público, que é financiado pelo 

principal por meio do pagamento de tributos. 

Como afirma Slomski (2009, p. 30):  

 
[...] as relações entre Estado e cidadãos são típicas relações de agência, 
pois três requisitos apontados por Siffert Filho (1996) encontram-se 
presentes, quais sejam ”(1) o agente (gestor público) dispõe de vários 
comportamentos possíveis a serem adotados; (2) a ação do agente (gestor 
público) afeta o bem-estar das duas partes e (3) as ações do agente (gestor 
público) dificilmente são observáveis pelo principal (cidadão), havendo 
dessa forma assimetria informacional”. 
 
 

De fato, é possível identificar relações de agência entre os governantes e os 

cidadãos. Os gestores públicos são escolhidos pelos cidadãos, que devem 

representar e agir em nome do interesse público. Porém, muitas vezes isso não 

ocorre. Daí  que a adoção dos mecanismos de governança corporativa, para o setor 
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público, pode atenuar as divergências entre os agentes (gestores públicos) e o 

principal (cidadãos), em especial na gestão financeira do Estado. 

Watson (2004, p. 2), ao estudar a aplicação dos princípios da boa governança 

no Canadá relata: 

 
Embora grande parte do debate sobre governança corporativa tem se 
concentrado em empresas de capital aberto, os princípios da boa 
governança são tão importantes, se não mais, no setor público. Todos os 
dias empresas públicas tomam decisões que causam um impacto 
significativo nas áreas econômica, social, cultural, e no bem estar dos 
canadenses. Eles gerenciam bilhões de dólares na prestação de serviços 
como saúde, educação e proteção dos trabalhadores. (tradução nossa) 

 

 Os impostos arrecadados pelo Estado e transferidos para as entidades 

prestadoras de serviços públicos devem ser considerados contabilmente como 

integralização de capital dos sócios. Assim, todo cidadão pode ser considerado sócio 

da prefeitura, do governo do estado e do governo federal (SLOMSKI, 2009). 

Slomski (2009, p. 96) coloca o contribuinte como o acionista da coisa pública. 

O autor traz a ideia polêmica de a administração pública ter de ser gerida como uma 

empresa privada. 

 
[...] o Estado e suas entidades poderão ser governados como se administra 
uma empresa, haja vista que o objetivo da administração pública é o de 
maximizar o retorno do dinheiro arrecadado em favor de seus sócios 
(cidadãos).  

 

Camargo (2010, p.53) vislumbra semelhanças nas estruturas que sustentam a 

governança corporativa no setor privado e as instituições presentes na área pública 

no Brasil. 

 
Utilizando o exemplo da gestão de empresas privadas, a boa governança 
corporativa proporciona aos proprietários (acionistas ou cotistas) a gestão 
estratégica de sua empresa e a efetiva monitoração da direção executiva. 
Os mecanismos de governança corporativa na gestão privada contam, 
geralmente, com órgãos de execução e monitoramento que asseguram o 
controle da propriedade sobre a gestão. São eles: (1) a Diretoria executiva, 
(2) o Conselho de Administração, (3) o Conselho Fiscal e (4) a Auditoria 
Independente. Neste passo, é possível vislumbrar semelhanças entre 
estruturas que sustentam a governança corporativa em uma empresa 
privada e as instituições presentes nos regimes democráticos de direito, 
onde os cidadãos escolhem, por meio do voto, os (1) governantes (chefes 
dos Poderes Executivos da União, Estados e Municípios), os (2) 
representantes nos parlamentos (Senadores, Deputados Federais, 
Estaduais e Vereadores), contando com a fiscalização dos (3) Tribunais de 
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Contas (da União, dos Estados e dos Municípios, nos casos do Rio de 
Janeiro e São Paulo) e do (4) Ministério Público (da União e dos Estados).  

 

Assim, podemos verificar que a Governança Pública guarda similaridades 

com a Governança Corporativa em sua essência, porém com formas diferentes de 

serem executadas. Matias-Pereira (2010, p.110) em seu estudo sobre a governança 

corporativa aplicada ao setor público compartilha desse pensamento: 

 
A governança nas organizações públicas e privadas apresenta significativas 
similitudes. Levando-se em consideração que o setor público e o privado 
possuem focos específicos, observa-se que são comuns entre eles as 
questões que envolvem a separação entre propriedade e gestão, 
responsável pela geração dos problemas de agência, os instrumentos 
definidores de responsabilidades e poder, o acompanhamento e o incentivo 
na execução das políticas e objetivos definidos, entre outros. Verifica-se, em 
um sentido amplo, que os princípios básicos que norteiam os rumos dos 
segmentos dos setores privado e público são idênticos: transparência, 
equidade, cumprimento das leis, prestação de contas e conduta ética.  
 
 

Os princípios básicos da governança corporativa assumem os aspectos de 

transparência, prestação de contas, equidade e responsabilidade corporativa. Na 

governança pública estes princípios básicos são tratados como: eficiência, 

efetividade e transparência na gestão. 

Na governança pública o princípio de Eficiência deve ser entendido como a 

responsabilidade na gestão dos recursos públicos, como prevê a Lei Federal de 

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000), isto é, com a necessária 

atenção ao equilíbrio e aos resultados fiscais.  

O princípio da efetividade pode ser exemplificado por meio de Slomski (2005). 

Nos seus estudos há uma interessante análise de como as ações dos agentes 

públicos geram valor para os bens privados da sociedade. Os gestores 

públicos/agentes ao melhorarem o transporte coletivo, a educação, a saúde, a 

segurança, saneamento da sua cidade estarão atraindo mais investimentos 

privados, pois uma boa prestação de serviço público influência na rentabilidade de 

qualquer negócio privado. Se ocorrer o contrário, por exemplo, uma “favelização”, os 

investimentos privados serão feitos em outro município. Essa geração de valor para 

sociedade deve ser perseguida pela sociedade e pelos governantes, pois ao pagar 

os seus impostos o cidadão retém uma expectativa de retorno público na forma de 

serviços de qualidade e estrutura adequada. 
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O princípio da Transparência pode ser entendido como a prática da 

accountability, isto é, com a necessária divulgação e publicação das contas públicas. 

No entendimento de Viana (2010, p. 29): 

 
A Governança Pública não cabe somente a divulgação de demonstrações  
financeiras e resultados quantitativos, mas sim informações customizadas 
que possam ser compreendidas pelos interessados (população) de maneira 
clara e com resultados qualitativos, com relatórios que façam com que o 
cidadão possa fazer comparações com resultados privados e, assim, sentir-
se confortável ao ver que a gestão pública está sendo eficiente nos gastos 
dos recursos públicos.   

 

Segundo Camargo (2010, p. 28): 

 
Independentemente de sua aplicação no âmbito privado ou na gestão 
pública, a governança corporativa pode então ser definida como um 
complexo de mecanismos institucionais, contratuais ou normativos que 
permitem que a gestão de determinada organização seja direcionada, 
monitorada e avaliada  
pelos seus proprietários ou titulares, pautando-se sempre pela 
transparência, prestação de contas, eficiência, diligência e boa fé. 

 

Cruz et al. (2010, p. 5)  comenta, por meio de um estudo do International 

Federation of Accountants (IFAC), que a adoção de boas práticas de governança  

pelo setor público ajuda a melhorar os indicadores sociais e econômicos. 

 
Segundo o IFAC (2001), estudos realizados pelo Banco Mundial em 1999 
concluíram que há evidências empíricas em relação à governança, no 
sentido de que existe uma forte relação causal entre a adoção de boas 
práticas de governança  e a melhoria de indicadores sociais e econômicos, 
tais como maior renda per capita , menor mortalidade infantil e maiores 
índices de alfabetização. 
 

 

 
2.3 Transparência: um princípio da boa governança pública e privada 
 
 

A transparência no setor privado é considerada um dos princípios básicos da 

boa governança corporativa, pois gera um clima de confiança e credibilidade entre 

os gestores e investidores. A transparência também é considerada um dos pilares da 

gestão pública responsável e está diretamente ligada ao princípio constitucional da 

publicidade. O administrador público tem o dever de fornecer informações 

relevantes, claras e objetivas aos cidadãos sobre quaisquer de seus atos, pois 
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quando os gestores são eleitos a sociedade espera que os mesmos ajam em seu 

nome, e que prestem conta da sua administração. 

 
 
2.3.1 Governança privada e transparência   
 
 
 

O mercado de capitais é um dos elementos centrais da economia dos EUA. 

Na bolsa de valores de Nova York são negociados diariamente bilhões de dólares 

em ações de grandes empresas americanas e de outros países. As corporações 

financiam os seus investimentos captando recursos por meio da emissão de títulos e 

valores mobiliários. Desde pequenos poupadores até os mega fundos de pensão 

são clientes das corretoras de valores. A “cultura acionária” é amplamente difundida 

na sociedade americana. 

Esse pilar de sustentação da economia americana foi abalado por grandes 

escândalos corporativos, noticiados pela imprensa no início da primeira década do 

século XXI, nascidos de abusos e fraudes praticados por gestores de grandes 

corporações. Os investidores americanos sentiram ter participado de uma grande 

ilusão, pois a maioria da população tem parte relevante de sua poupança investida 

no mercado de ações.  

Os problemas decorrentes da constatação da manipulação de dados, e de 

erros na apuração ou divulgação de informações ao mercado, podem ser 

exemplificados conforme o relatado por Peçanha (2007, p. 25); 

 
Enron – Falta de transparência com a confirmação da utilização de 
subsidiárias de propósito específico, não controladas ou consolidadas 
diretamente pela holding, que possuíam passivos significativos. 
Worldcom – Manipulação de resultados por intermédio da contabilização de 
despesas como ativo, que fazia gerar lucros maiores ou omitir prejuízos.  
Imclone Systems – Uso de informações privilegiadas na venda antecipada 
de ações, que estavam em crescente valorização, em função do 
desenvolvimento de remédio contra o câncer, cuja autorização para 
comercialização ainda não fora concedida. 
Tyco – Abuso de poder dos executivos na compra de imóveis e de obras de 
artes com recursos da empresa. 
Parmalat – Falta de transparência comprovada pela manipulação de 
resultados. 

 

As autoridades americanas agiram rapidamente para evitar um desastre no 

mercado de capitais dos EUA. O Congresso e o governo preocupados com o 

impacto negativo gerados por esses escândalos corporativos editaram a Lei 
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Sarbanes-Oxley (em referência a Paul S. Sarbanes e Michael Oxley, parlamentares 

americanos), em 30 de julho de 2002. 

Peçanha (2007, p.24) ao comentar sobre o objetivo principal da Lei Sarbanes-

Oxley  cita a SEC (Securities and Exchange Commission): 

 
Segundo a SEC, a Lei Sarbanes-Oxley, é um dispositivo legislativo, 
aprovado pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados, que impôs 
reforma substancial para as companhias. O objetivo principal foi – e é – 
nortear a visibilidade dos investidores, com a busca pela exatidão e 
confiabilidade das informações financeiras divulgadas pelas companhias, 
com base no aperfeiçoamento interno do controle sobre as informações.  
 

A Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários), 

abreviada por SEC, é uma agência federal dos Estados Unidos que detém a 

responsabilidade primária pela aplicação das leis de títulos federais e a regulação do 

setor de valores mobiliários. 

Para o IBGC (2004), a Lei Sarbanes-Oxley promoveu profunda reforma nos 

procedimentos para a elaboração dos relatórios financeiros e nos aspectos da 

transparência das informações divulgadas pelas companhias. A regulamentação 

aumentou a responsabilidade dos executivos e, também, obrigou o detalhamento 

minucioso sobre os aspectos de controles internos de processos nas organizações. 

A Lei visa aprimorar a precisão das informações divulgadas pelas empresas e a 

aumentar as punições para eventuais desvios de conduta por parte de executivos. 

Depois da promulgação da Lei Sarbanes-Oxley, abreviada por SOX, as 

empresas nacionais e estrangeiras que querem ingressar ou se manter no mercado 

de capitais dos EUA, devem ser enquadradas num conjunto representativo de 

determinações, normas, regras e requisitos, medidas punitivas, com a finalidade de 

garantir que as informações econômicas e financeiras cheguem até os investidores 

de forma uniforme, simultânea e coerente.  

Bergamini Junior (2002, p. 44) considera que: 
 

Com a vigência da Lei Sarbanes-Oxley, a partir de 30 de julho, aumentou a 
vigilância sobre o setor contábil do país e a punição de executivos que 
enganam investidores. A legislação prevê regras rígidas: penas de até 25 
anos para os fraudadores; nomeação pela SEC de um conselho de 5 
integrantes que determinará os padrões para os contadores, analisará as 
suas auditorias, e os seus poderes se estenderão a empresas estrangeiras 
de contabilidade que trabalhem com clientes americanos; os principais 
executivos (diretor-presidente e diretor-financeiro) terão que avalizar as 
demonstrações contábeis de suas empresas e estarão sujeitos a prisão e 
multas se conscientemente cometerem fraudes. 
 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lista_das_ag%C3%AAncias_federais_dos_Estados_Unidos&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Valor_mobili%C3%A1rio
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A credibilidade corporativa foi abalada não só nos EUA.  O jornal Gazeta 

Mercantil, especializado em economia, no ano de 2003 noticiou uma série de 

escândalos ocorridos na Europa.  Um caso que merece atenção é o do grupo 

varejista holandês Royal Ahold, controlador dos supermercados BomPreço e G. 

Barbosa  no Brasil e dono das marcas Giant e Stop & Shop nos Estados Unidos. 

Segundo o jornal a Ahold teve que reformular suas contas de 2001 e 2002 depois de 

ter admitido em 2003 que “inflou” seus resultados no período em mais de US$ 500 

milhões.  Após o anuncio as ações da empresa despencaram 63%. 

Nos EUA a SEC aumentou o rigor nas demonstrações financeiras das 

corporações que atuam no mercado de capitais. Na Europa e no Brasil também 

foram tomadas medidas em relação a maior transparência. A Comissão de Valores 

Mobiliários do Brasil (CVM) criou cartilhas de orientação a investidores e houve a 

criação do Novo Mercado da Bovespa, com regras mais rigorosas. 

Segundo Andrade e Andrade (2005, p. 94): 

 
Seguindo o exemplo adotado na Alemanha (Neuer Market), a Bovespa criou 
um segmento de listagem de empresas chamado Novo Mercado. As 
companhias ao aderirem a esse novo mercado se comprometem a seguir as 
melhores práticas de governança corporativa, o objetivo é ampliar os 
direitos dos acionistas e melhorar a qualidade da informação. 
O Novo Mercado corresponde a um segmento de listagem destinado à 
negociação de ações emitidas por empresas que se comprometem, 
voluntariamente, com a adoção de práticas de governança corporativa e 
transparência adicionais em relação ao que é exigido pela legislação. 
Além de ampliar os direitos dos acionistas e melhorar a qualidade das 
informações, determina ainda a resolução de conflitos por meio de uma 
Câmara de Arbitragem, de forma a dar maior agilidade e segurança ao 
acionista sem a necessidade de ir ao âmbito do Poder Judiciário.  
O Novo Mercado é dividido em três estágios, Nível 1, Nível 2 , o que 
distingue cada nível de estagio é o maior comprometimento para com as 
regras específicas de Governança. 

 

Portanto, a transparência no setor privado é considerada um dos princípios 

básicos da boa governança corporativa. A transparência corporativa gera um clima 

de confiança e credibilidade entre os gestores e investidores.  

 

  

2.3.2 Governança pública e transparência   
 

Na gestão pública a transparência também é considerada um dos pilares da 

boa governança e está diretamente ligada ao princípio constitucional da publicidade. 
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O artigo 37 da Constituição Federal de 1988 (C.F/88) diz em seu caput: ”A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte”: 

 

[...] 
§1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos 
órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação 
social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

 

Ao consagrar a publicidade como princípio constitucional o constituinte teve 

por objetivo assegurar que os cidadãos tenham pleno conhecimento das atividades 

praticadas pelo agente público - respeitadas as exceções previstas na Carta Magna 

– e munidos de informações possam exercer controle sobre a Administração 

Pública.  

O artigo 5º da Constituição Federal, no inciso XXXIII, faz ressalvas com 

relação a divulgação das informações: 

  
Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados 
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.  
 
 

Assim, Platt Neto et al. (2007, p. 78) afirmam: “Extrai-se do princípio da 

publicidade que o povo tem o direito de conhecer os atos praticados na 

administração pública, passo a passo, para o exercício do controle social, derivado 

do exercício do poder democrático”. 

Segundo Motta (2008, p. 7), as ideias de publicidade e transparência parecem 

ser complementares.  

 
A partir da acepção comum das palavras, pode-se entender a publicidade 
como característica do que é público, conhecido, não mantido secreto.  
Transparência, ao seu turno, é atributo do que é transparente, límpido, 
cristalino, visível; é o que se deixa perpassar pela luz e ver nitidamente o 
que está por trás. Os atos administrativos,impõe a conclusão, devem ser 
públicos e transparentes – públicos porque devem ser levados a 
conhecimento dos interessados por meio dos instrumentos legalmente 
previstos (citação, publicação, comunicação, etc.); transparentes porque 
devem permitir enxergar com clareza seu conteúdo e todos os elementos de 
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sua composição, inclusive o motivo e a finalidade, para que seja possível 
efetivar seu controle. 
 

Assim, transparência pode ser entendida como o dever do administrador 

público de fornecer informações relevantes, claras e objetivas aos cidadãos sobre 

quaisquer de seus atos.  O aspecto da transparência a ser desenvolvido no presente 

trabalho é a transparência das contas públicas, concretizadas no orçamento público 

e vislumbradas no Portal da Transparência de cada município alvo da pesquisa. 

Na assertiva de Souza et al (2009, p.12): 
 
[...] a transparência nos atos da Administração Pública tem como desígnio 
impedir ações impróprias e eventuais, como o uso indevido dos bens 
públicos por parte dos governantes e administradores. Alargando o acesso 
dos cidadãos às informações públicas em todas as esferas, a fim da 
edificação de um país mais democrático, onde todos os segmentos da 
sociedade possam desempenhar com êxito o controle social, ajudando na 
efetivação de uma gestão mais eficaz e eficiente.  

 

Com o avanço da democracia no Brasil, no pós-regime militar, a sociedade 

civil organizada com a ajuda dos meios de comunicação de massa tem pressionado 

os gestores públicos na busca de informações fidedignas dos seus atos para poder 

minimizar a assimetria informacional entre eles.  

 
[...] A assimetria de informação entre Estado e cidadão e entre cidadãos se 
dá quando o Estado e setores privilegiados da sociedade possuem mais 
informações que outros, quando o Estado não promove a transparência 
pública e a disseminação de informações na sociedade, não é feita de 
forma equânime e, dessa forma, beneficia poucos setores.(DINIZ, 
TALIBERTI E GUIMARÃES, 2012, p.76) 

 

 

Portanto, a transparência também é importante para o gestor eleito, pois por 

meio da divulgação das informações ele saberá se os servidores públicos estão 

seguindo as diretrizes do seu governo. O primeiro escalão do governo, no caso os 

secretários municipais, também se beneficiam com a transparência fiscal, muitas 

vezes eles não acompanham os recursos de suas pastas, porque as informações da 

execução orçamentária ficam centralizadas no secretário de finanças. A elaboração 

do orçamento em alguns municípios é feita pelo secretário de planejamento, muitas 

vezes sem nenhuma consulta interna ou externa (orçamento participativo). Assim, a 

elaboração e a execução orçamentária em muitos municípios ficam sob a 
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responsabilidade de uma ou no máximo de duas pessoas, com a agravante de 

informarem o que somente a lei solicita e defasado no tempo. 

De acordo com Slomski (2009, p. 33): 
 
Assim como nas empresas privadas, não é possível monitorar todas as 
ações dos servidores públicos, pois o agente (gestor eleito-prefeito, no 
município) possui muito mais informações sobre a entidade que dirige do 
que o principal (cidadão). Gera-se, assim, assimetria informacional externa, 
dado que o cidadão não sabe, com certeza, se o agente está maximizando 
o retorno de seu capital na produção de bens e serviços como ele desejaria. 
Por outro lado, existe também a assimetria interna, haja vista que os 
servidores públicos, na qualidade de agentes, possuem mais informações 
sobre suas áreas de atuação do que o gestor eleito, na condição de 
principal. Dessa maneira, o prefeito (Agente de 1º estágio) não tem 
informações suficientes para saber com exatidão se todos os componentes 
da cadeia agente-principal, nos mais diversos estágios, estão seguindo as 
suas diretrizes, a fim de alcançar a maximização do que ele deseja para 
prestar contas ao cidadão (principal).  

 

A transparência é o ingrediente básico da accountability. Pinho e Sacramento 

(2009, p. 1348) na busca de uma melhor definição da palavra accountability 

chegaram a seguinte síntese:  

 
Claro está, portanto, que, de acordo com as fontes consultadas, não existe 
um termo único em português que defina a palavra accountability, havendo 
que trabalhar com uma forma composta. Buscando uma síntese, 
accountability encerra a responsabilidade, a obrigação e a 
responsabilização de quem ocupa um cargo em prestar contas segundo os 
parâmetros da lei, estando envolvida a possibilidade de ônus, o que seria a 
pena para o não cumprimento dessa diretiva. 
 

O conceito de accountability recebeu uma grande contribuição nos estudos de 

Loureiro e Abrucio (2003, p. 11). Para estes autores: 

  
Accountability é um processo institucionalizado de controle político 
estendido no tempo (eleição e mandato) e no qual devem participar, de um 
modo ou de outro, os cidadãos organizados politicamente. Para isso, são 
necessárias regras e arenas nas quais a accountability é exercida, além de 
práticas de negociação ampliadas entre os atores, para tornar as decisões 
mais públicas e legítimas. 
 

É na administração pública que a prática da accountability deveria estar 

fortemente presente, pois quando os gestores são eleitos a sociedade espera que os 

mesmos ajam em seu nome, e que prestem conta da sua administração. 

Corroborando com essa idéia, Pinho e Sacramento (2009, p.1349), no seu estudo 

sobre a tradução da palavra accountability para o português, asseguram que três 

questões são necessárias para a sua eficácia: 
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Destaque-se também na concepção da accountability construída por 
Schedler (1999) três questões são identificadas como necessárias para a 
sua eficácia: informação, justificação e punição. Nessa concepção, as duas 
primeiras questões – informação e justificação – remetem-nos ao que o 
autor denomina de answerability, isto é, a obrigação dos detentores de 
mandatos públicos informarem, explicarem e responderem pelos seus atos. 
A última – punição – diz respeito à capacidade de enforcement, ou seja, a 
capacidade das agências de impor sanções e perda de poder para aqueles 
que violarem os deveres públicos. Constata-se, mais uma vez, que a 
accountability implica em mais do que geração de dados e interação de 
argumentos, visto que inclui, também, a possibilidade de punir 
comportamento inadequado. Ainda de acordo com esse autor, exercícios de 
accountability que expõem delitos sem a imposição de penalidades 
aparecerão como fracas e diminuídas formas de accountability.  
 

A transparência como princípio da boa gestão fiscal é mais do que a mera 

aplicação do princípio constitucional da publicidade, isto é, a divulgação dos dados 

do orçamento e de sua execução.  Ela pressupõe a compreensibilidade das 

informações, como afirma Platt Neto et al (2007, p 3): 

 
Desse modo, a transparência, como princípio da gestão fiscal responsável, 
pressupõe a publicidade e a compreensibilidade das informações. Esse 
aspecto também é destacado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa 
Catarina (TCE/SC, 2000, p.14), que enfatiza que o princípio da 
transparência é mais amplo que o da publicidade, pois “a mera divulgação 
sem tornar o conteúdo compreensível para a sociedade não é 
transparência, como não o é informação compreensível sem a necessária 
divulgação”. 
 

Então, não basta que os governantes dêem publicidade dos seus atos é 

necessário que as informações colocadas à disposição da sociedade sejam 

acessíveis, compreensíveis e suficientes para que o exercício do controle social seja 

feito. As informações geradas pela administração pública terão frutos positivos se o 

cidadão dispuser de meios para interpretá-las, avaliá-las e, assim, puder influenciar 

na decisão dos governantes. 

Segundo Viana (2010, p. 32): 

 
[...] ao contrário do setor corporativo no qual o usuário das demonstrações e 
informações é especializado e profissional do setor, no setor público o 
usuário das informações (cidadão) é geralmente leigo e precisa de 
informações traduzidas de maneira didática e simples, além de oferecer 
assuntos de interesse pessoal ou de sua comunidade. 
 
 

Na palestra ocorrida no I Seminário Internacional de Contabilidade (2007) o 

economista Nelson Machado, Secretário Executivo do Ministério da Fazenda, disse: 
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Outra questão é a informação para transparência. Nós falamos em 
transparência, mas não é possível termos transparência das contas 
públicas, quando o grosso da população brasileira, quando o grosso da 
intelectualidade desse País não entende os nossos conceitos, não entende 
os nossos termos, quando os nossos jornalistas, por mais que se 
interessem, por mais que queiram, fazem uma confusão danada, e todos 
nós fazemos, com o empenhado, liquidado, pago, despesas, investimento, 
custo. É um mar de nomes que não possuem os mesmos significados que 
na contabilidade empresarial. É preciso que avancemos nesses conceitos, 
para que sejam claros, compreensíveis pelos cidadãos brasileiros que 
pagam os seus impostos, para que tenhamos efetivamente, além dos 
controles internos e externos, também o controle principal, que é o controle 
social. Teremos então, controle efetivamente. Não há como construirmos 
sistemas de controles eficientes para cobrir o tamanho que é esse Brasil, o 
tamanho que são as nossas organizações estaduais, federais, municipais e 
assim por diante. (MACHADO, p. 25) 
 

A informação para que os atos dos governantes sejam transparentes e, 

assim, ocorra o pleno exercício do controle social, necessita de uma grande 

transformação na linguagem do orçamento público. A informação orçamentária 

divulgada pelo setor público é muito tecnicista, tornando um grande desafio 

transformá-la em linguagem acessível e popular.  

Um destaque a ser feito é que a pesquisa não tem como foco propor uma 

nova linguagem orçamentária, mas verificar o grau de transparência possível 

utilizando a legislação que vigora no país.  
 
 
2.4 Fundamentação legal da transparência pública 

 

A Constituição Federal (Brasil, 1988) no art. 163, diz que “lei complementar 

disporá sobre finanças públicas (inciso I)” e no art. 165 (§ 9º, II) atribui a lei 

complementar o estabelecimento de “normas de gestão financeira e patrimonial da 

administração pública”. A regulamentação dos artigos citados veio somente no ano 

2000 com a edição da Lei Complementar nº 101 (Brasil, 2000), que estabeleceu 

normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Essa 

lei ficou conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), e estabelece um 

novo código de conduta para os gestores públicos, que passam a ter novas normas 

e limites para a administrar as finanças. 

De acordo com Natalino (2007, p. 1), a LRF é “considerada um marco no 

ajuste fiscal e introdutória do conceito de accountability  no país...” 
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[...] esta lei trouxe inovações para a gestão do dinheiro público, cuja 
aplicação, certamente, entra em choque com as políticas que caracterizam 
um ambiente marcado pela cultura política patrimonialista que, para 
Sacramento (2003), representa o rompimento das fronteiras entre o público 
e o privado. 
Impondo limites e condições à gestão das receitas, despesas e quanto ao 
endividamento, à transparência das contas públicas, além do planejamento 
como rotina na administração fiscal e responsabilização pelo seu 
descumprimento, a Lei de Responsabilidade Fiscal parece apresentar-se 
como um ponto de inflexão para mudanças sociais profundas, visto que 
demanda uma gestão fiscal mais eficiente e mais democrática.  

 

Na LRF o capítulo IX é dedicado à transparência, controle e fiscalização das 

contas públicas. O art. 48 detalha os demonstrativos e os relatórios que deverão ser 

publicados, inclusive em meio eletrônico, pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. Assim, afirma o caput do artigo: 
 

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será 
dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: 
os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de 
contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório resumido da Execução 
orçamentária e o relatório de gestão Fiscal; e as versões simplificadas 
desses documentos.  

 

Segundo Garcia (2011, p. 29): “A redação dada pelo art. 48 da LRF 

representa a essência dos objetivos inspiradores da lei e auxilia no controle e 

fiscalização da despesa pública, conferindo a transparência necessária ao controle 

da gestão fiscal”.  

A LRF veio prescrever que a prestação de contas da gestão fiscal deve ser 

feita de forma transparente. Assim, parece estranho que tenha que existir uma lei 

que determina que o gestor seja transparente na prestação das contas, pois a 

transparência deveria ser da própria natureza de quem administra recursos de 

outrem, ou melhor públicos. 

Em 2009, foram acrescentados dispositivos a LRF por meio da Lei 

Complementar 131 (Brasil, 2009), conhecida como Lei da Transparência. O objetivo 

desses dispositivos é aprimorar a transparência das contas públicas com o incentivo 

à participação popular e à realização de audiências públicas, durante o processo de 

elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. 

Além disso, os dispositivos determinam a disponibilização em tempo real de 

informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
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Art. 1o  O art. 48 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, passa 
a vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 48.  ...................................................................................  
Parágrafo único.  A transparência será assegurada também mediante:  
I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, 
durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de 
diretrizes orçamentárias e orçamentos;  
II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em 
tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária 
e financeira, em meios eletrônicos de acesso público;  
III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, 
que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder 
Executivo da União e ao disposto no art. 48-A.”  

 

Os resultados da administração pública serão mais efetivos se ocorrer à 

participação popular, pois aí as políticas públicas podem expressar o desejo da 

sociedade. Para os cidadãos participarem da gestão e da fiscalização dos atos 

públicos é necessário que não se perpetue à assimetria informacional, ou seja, que 

não haja desigualdade no acesso às informações de natureza pública. Fernandes 

(2010, p.24) afirma que: 
 
A participação popular na gestão pública ou na sua fiscalização necessita 
de relevante conhecimento, onde não se perpetue a assimetria 
informacional, e os resultados sejam mais efetivos e expressem o desejo da 
sociedade a qual representam. Os cidadãos podem participar da elaboração 
das ações administrativas e contribuir fiscalizando os atos públicos da 
administração. 

 

A disponibilização das informações orçamentárias e financeiras em “tempo 

real” corresponde a prover até o primeiro dia útil subseqüente à data do registro 

contábil, como  informa o art.2º, §2º, II, do Decreto Federal 7185/10: 

 
Art. 2o  O sistema integrado de administração financeira e controle utilizado 
no âmbito de cada ente da Federação, doravante denominado SISTEMA, 
deverá permitir a liberação em tempo real das informações pormenorizadas 
sobre a execução orçamentária e financeira das unidades gestoras, 
referentes à receita e à despesa, com a abertura mínima estabelecida neste 
Decreto, bem como o registro contábil tempestivo dos atos e fatos que 
afetam ou possam afetar o patrimônio da entidade. 
§ 1º [...] 
§ 2o  Para fins deste Decreto, entende-se por: 
II - liberação em tempo real: a disponibilização das informações, em meio 
eletrônico que possibilite amplo acesso público, até o primeiro dia útil 
subseqüente à data do registro contábil no respectivo SISTEMA, sem 
prejuízo do desempenho e da preservação das rotinas de segurança 
operacional necessários ao seu pleno funcionamento; 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp101.htm#art48p.
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O Decreto Federal 7185/10 no seu art.2º, §2º, III, esclarece que o meio 

eletrônico que possibilita amplo acesso público é a internet, e a consulta deve ser 

sem exigências de cadastramento de usuários ou utilização de senhas para acesso 

A Lei da Transparência acrescentou ao art. 48-A a LRF, para que as 

administrações públicas disponibilizem a qualquer pessoa, física ou jurídica, às 

seguintes informações pormenorizadas sobre despesa e receita pública, conforme 

estipulam os incisos I e II: 

 
I - quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no 
decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a 
disponibilização mínima dos dados referentes  ao número do 
correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à física 
ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao 
procedimento licitatório realizado; 
II - quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das 
unidades gestoras , inclusive  referentes a recursos extraordinários. 

 

A Lei da Transparência fixou prazos para que os entes federados (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) cumpram com a determinação de divulgarem 

informações em tempo real sobre suas execuções orçamentárias e financeiras em 

meio eletrônico. Os prazos são: 

a) 28 de maio de 2010: para a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios com mais de 100.000 (cem mil habitantes); 

b) 28 de maio de 2011: para os Municípios que tenham entre 50.000 (cinqüenta 

mil) e 100.000 (cem mil) habitantes; 

c) 28 de maio de 2013; para os municípios que tenham até 50.000 (cinqüenta 

mil) habitantes. 

Assim, segundo os dados do censo demográfico 2010, a única cidade do ABC 

Paulista que não precisava cumprir com as exigências da Lei da Transparência era 

Rio Grande da Serra, pois a sua população está abaixo dos 50.000 habitantes. Mas, 

a partir de maio de 2013 por obrigação legal teve que divulgar as informações 

referentes ao orçamento público, em tempo real por meio eletrônico que possibilite 

amplo acesso público, isto é, pela internet. 

Vieira (2011, p. 5) destaca as sanções que podem ocorrer caso os entes 

federados não cumpram as exigências determinadas pela Lei da Transparência : 

 
Ressalta-se que os entes que não disponibilizarem suas informações 
orçamentárias e financeiras nesses prazos estarão proibidos de receber 
transferências voluntárias enquanto perdurar essa irregularidade. Essas 



34 
 

 

transferências decorrem da celebração de convênio, acordos, ajustes ou 
outros instrumentos similares, cuja finalidade seja a realização de obras e 
serviços de interesse comum. 
 

Com relação às sanções que podem ser aplicadas aos agentes públicos Vieira 

afirma: 

      
[...], os agentes responsáveis que não cumprirem as exigências impostas 
pela LC nº 131/09 e sua regulamentação poderão sofrer ações de 
improbidade administrativa por atentarem contra o princípio da publicidade. 
Dentre essas sanções, pode-se citar a perda da função pública, a 
suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos e o pagamento de 
multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. 
(VIEIRA, 2011, p. 5) 
 
 

Portanto, a legislação garante a qualquer cidadão o acesso por meio 

eletrônico às informações do orçamento público, fortalecendo a construção de 

práticas de accountability.  
 

 

2.5 Internet e transparência pública   
 
 
 

As tecnologias de informação e comunicação (TIC) baseadas no computador 

e mais especificamente na internet estão presentes em todos os setores e atividades 

da vida. Para Pinho (2006, p.1): 

 
[...] O setor público não tem também ficado de fora dessa onda de 
transformações e tem adotado procedimentos das TIC em suas atividades . 
Uma das formas mais diretas e explicitas de atuação das TIC se corporifica 
na construção de portais governamentais onde os governos expõem suas 
intenções, seus programas de governo, oferecem informações e facilidades 
de serviços para os cidadãos e, supostamente, incrementam a sua 
accountabity, entendida como a capacidade de prestar contas e ser 
transparente para a sociedade. Governos no Brasil, seja no nível federal, 
estadual e muitos municipais  têm construído seus portais  como forma de 
seguir essa tendência inexorável.  
 

 
Josgrilberg et al. (2012, p. 125) ao comentarem o uso da internet para o 

fomento de novas possibilidades de participação civil afirmam: 

 
Uma vez mais, um meio de comunicação, a internet, nutre a esperança de 
melhoria nos processos democráticos. 
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[....]As atuais tecnologias de informação e comunicação fomentam novas 
possibilidades de participação civil em processos democráticos, bem como 
nutrem a esperança de uma gestão pública mais transparente 
 

Segundo, Platt Neto, Cruz e Vieira (2006. p.143): “A transparência é 

considerada um princípio da gestão fiscal responsável, ligado ao princípio 

constitucional da publicidade. Associado a isto, o uso da Internet para a divulgação 

das contas públicas ganhou destaque recente” 

O artigo 48 da LRF determinou que fosse dada ampla divulgação aos 

instrumentos de transparência da gestão fiscal inclusive em meios eletrônicos de 

acesso público. O Decreto Federal 7185/10 esclarece (art. 2o, § 2o ,III) que o  meio 

eletrônico que possibilita amplo acesso público é “a Internet, sem exigências de 

cadastramento de usuários ou utilização de senhas para acesso”.  

          A importância da Internet como ferramenta indispensável para a divulgação 

das contas públicas é mencionado no trabalho de Franco et al. (2012 p. 1): 

 
[...] Percebe-se, assim, que a Internet tem sido instrumento indispensável e 
ágil de viabilizar a divulgação dos resultados das contas públicas, cuja 
obrigatoriedade ganhou espaço nos trechos da Lei de Responsabilidade 
Fiscal e na Lei Complementar nº 131/2009, como veículo de alcance dos 
cidadãos.  

 
 

Porém, Prado (2009,p. 19) em sua tese sobre “governo eletrônico, reforma do 

Estado e transparência” afirma que não parece tão seguro que as TIC’s tenham 

tornando os governos mais transparentes: 

 
[...] Embora seja evidente que o uso das modernas TICs tenha 
revolucionado tecnologicamente a forma de atuação do governo, não nos 
parece  tão seguro afirmar que isso tenha tornado os governos mais 
transparentes ou democráticos , como indica boa parte da literatura . 
 

Os comentários de Prado são corroborados pela pesquisa de Cruz, Silva e 

Santos (2009, p. 2), ao estudarem a transparência da gestão fiscal por meio dos 

portais eletrônicos dos municípios do Estado do Rio de Janeiro. 

 
[...] embora haja recomendação no texto legal, as informações concernentes 
ao planejamento, execução e prestação de contas do orçamento das 
diversas esferas governamentais não são disponibilizadas com 
uniformidade na rede mundial de computadores, de modo que se pode 
observar portais com uma significativa quantidade de relatórios e outras 
informações e outros com reduzida evidenciação. Esse fato sugere 
investigação mais profunda da quantidade de informações divulgadas e de 
quais fatores influenciam uma maior ou menor divulgação. 
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Portanto, a internet é uma poderosa ferramenta para a transparência 

pública, pois democratiza o acesso à informação de forma rápida e barata. Porém, 

essa ferramenta precisa ser universalizada para que ocorra a “democracia digital”,  

permitindo a qualquer cidadão a consulta imediata de informações sobre a gestão 

pública. Assim, a internet pode ajudar na evidenciação (disclosure) das informações 

públicas, desde que haja uma conformidade (compliance) com as normas legais da 

transparência, o que possibilitará um duro golpe contra a assimetria de informações. 
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3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 
 

A função da metodologia é nortear os caminhos e explicar as ações que 

foram executadas, as quais tornaram possível a realização da pesquisa. Conforme 

Chauí (1994, p. 354): ”Methodos significa uma investigação que segue um modo ou 

uma maneira planejada e determinada para conhecer alguma coisa; procedimento 

racional para o conhecimento seguindo um percurso fixado”. 

Assim, na busca de resposta aos problemas da pesquisa os procedimentos 

metodológicos a serem aplicados foram divididos em quatro tópicos: 

a – Enquadramento metodológico; 

b – Procedimentos para a coleta de dados; 

c – O perfil da amostra; 

d – Tratamento dos dados coletados. 

 

 

3.1 Enquadramento metodológico 
 

 

Com base em seus objetivos gerais a pesquisa é de natureza exploratória e 

descritiva com abordagem quantitativa. Foi realizada uma revisão de literatura 

visando formar a base conceitual e legal para a abordagem do problema. 

 A pesquisa é classificada como exploratória por tratar-se de uma 

investigação a respeito de normas legais, que estão em período de adaptação pelas 

prefeituras e, portanto, tem-se pouca informação sobre como estão sendo 

cumpridas. 

 Como afirma Gil (2002, p. 41) as pesquisas exploratórias: “[...] têm como 

objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a constituir hipóteses”. 

Podemos também classificá-la como descritiva, pois o seu objetivo primordial 

é avaliar o grau de transparência do orçamento público dos sete municípios do ABC 

Paulista. Assim, serão feitas observação, registro, análise, classificação e 

interpretação dos dados do orçamento público disponibilizados nos portais da 

transparência das cidades selecionadas. 
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Conforme afirma Gil (2002, p. 42): 

 
As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial à descrição das 
características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 
estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os resultados 
que podem ser classificados sob este título e uma de suas características 
mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coletas de 
dados, tais como o questionário e a observação sistemática. 
 
 

O fato da pesquisa ser ao mesmo tempo exploratória e descritiva não constitui 

um erro em  sua taxionomia. Para Dencker e Viá (2002, p. 59):  

 
Os três tipos de pesquisa existentes –experimental, descritiva e exploratória 
– não são exclusivos. Embora tenha sido efetuada, em termos didáticos, 
uma divisão, a fim de dar uma idéia geral dos procedimentos que ocorrem 
com certa regularidade, na prática, as pesquisas podem utilizar-se de todos 
os tipos para esclarecer a questão que está sendo investigada. 
 

A pesquisa é quantitativa quanto à forma de abordagem. A pesquisa 

quantitativa tem como objeto de análise tudo o que pode ser medido e contado. 

Segundo Raupp e Beuren (2003, p. 92) “caracteriza-se pelo emprego de 

instrumentos estatísticos, tanto na coleta como no tratamento dos dados”. A 

característica quantitativa se apresenta nos objetivos específicos desta pesquisa, 

pois foram construídos escores que permitiram classificar o nível de transparência 

fiscal dos municípios. 

A classificação da pesquisa com base em seus objetivos e abordagem, isto é, 

no caso pesquisa exploratória, descritiva e quantitativa, foi muito útil para o 

estabelecimento do marco teórico. Porém, para confrontar a visão teórica com os 

dados da realidade, tornou-se necessário fazer um delineamento da pesquisa. 

Segundo Gil (2002, p. 43): 

 
O elemento mais importante para a identificação de um delineamento é o 
procedimento adotado para a coleta de dados. Assim, podem ser definidos 
dois grandes grupos de delineamento: aqueles que se valem das chamadas 
fontes de “papel” e aqueles cujos dados são fornecidos por pessoas. No 
primeiro grupo, estão a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. No 
segundo, estão a pesquisa experimental, a pesquisa ex-post facto, o 
levantamento e o estudo de caso. 
 

Com base nos procedimentos técnicos utilizados esta pesquisa é do tipo 

documental, visto que envolve investigação com base em documentos que estão 

presentes nos portais da transparência das prefeituras. 
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Gil (2002, p. 45), afirma que a pesquisa documental assemelha-se muito à 

pesquisa bibliográfica. Segundo o autor a diferença básica: 

  
[...] está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza 
fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre 
determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não 
recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser 
reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. 

 
Os portais da transparência, que estão presentes nos sítios eletrônicos 

selecionados para a pesquisa, são fontes importantes de acesso à informação sobre 

receitas, gastos, investimentos públicos e participação popular, e devem estar em 

conformidade com as normas da transparência fiscal.  

 

 

3.2 Procedimentos para a coleta de dados 
 
 

A amostra estudada é composta pelos sete municípios do ABC Paulista: 

Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, 

Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. 

A coleta de dados foi realizada no período de fevereiro a junho de 2013 por 

meio da observação direta extensiva, isto é, observação nos portais eletrônicos da 

transparência de cada município, buscando identificar a ocorrência das informações 

solicitadas pelas normas legais de transparência fiscal. A técnica observacional, de 

acordo com Martins e Theóphilo (2007, p. 84), consiste em um exame minucioso que 

requer atenção na coleta e análise das informações, dados e evidências, e 

recomendam elaborar um formulário de observação. 

Por formulário Cervo e Bervian (2002, p. 49) entendem: [...] ”uma lista 

informal, catálogo ou inventário, destinado à coleta de dados resultantes quer de 

observações, quer de interrogações, cujo preenchimento é feito pelo próprio 

investigador”. 

Assim, elaborou-se um formulário de observação (em anexo) do portal de 

cada município estruturado em conformidade com as normas da transparência fiscal.  

O formulário de observação teve como referência inicial: o Índice de Transparência 
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da Associação Contas Abertas2, a pesquisa do Instituto de Estudos 

Socioeconômicos (INESC, 2011) sobre a transparência orçamentária nas capitais do 

Brasil e o Índice de Transparência e Cidadania Fiscal do Núcleo de Estudos Fiscais 

da FGV/SP (2011)3. Porém, ao contrário desses, o formulário de observação que foi 

elaborado para a pesquisa segue estritamente o solicitado pelas normas da 

transparência fiscal.  

Os itens ou variáveis coletados (em Apêndice) foram organizados segundo os 

parâmetros: 
a) O parâmetro Conteúdo (C): informação dos instrumentos de transparência 

fiscal (LC 101/00) e de todas as fases da execução orçamentária, das 

classificações orçamentárias, e informações sobre as licitações, 

empenhos, convênios, receitas e beneficiários dos pagamentos (LC 

131/09); 

b) O parâmetro Série Histórica e Atualização das Informações (SHAI): 

informação de dados orçamentários desde 2010 e atualização em tempo 

real 

 c) O parâmetro Usabilidade (U): interação com os usuários. 

Os endereços eletrônicos dos portais da transparência onde foram coletados 

os dados são: 

 

Quadro 3.1 - Endereços eletrônicos dos portais da transparência 

Santo André: http://www2.santoandre.sp.gov.br/page/1238/43 

São Bernardo do Campo: http://www.sf.saobernardo.sp.gov.br/transparencia/ 

São Caetano do Sul: http://portaldacidadania.saocaetanodosul.sp.gov.br/ 

Diadema:http://187.48.63.137/NovoPortalTransparencia/menu_portal_transp/m

enu_portal_transp.php 

Mauá: http://www.maua.sp.gov.br/PortalTransparencia/ 

Ribeirão Pires: http://www.ribeiraopires.sp.gov.br/pta/ 

Rio Grande da Serra: 

http://www.riograndedaserra.sp.gov.br/demonstrativos.html 

                                            
2 www.indicedetransparencia.com/metodologia 
3 http://nucleodeestudosfiscais.com.br/files/upload/2011/12/07/12-11_basile_indice-de-transparencia-
e-cidadania-fiscal.pdf 

http://www2.santoandre.sp.gov.br/page/1238/43
http://www.sf.saobernardo.sp.gov.br/transparencia/
http://portaldacidadania.saocaetanodosul.sp.gov.br/
http://187.48.63.137/NovoPortalTransparencia/menu_portal_transp/menu_portal_transp.php
http://187.48.63.137/NovoPortalTransparencia/menu_portal_transp/menu_portal_transp.php
http://www.maua.sp.gov.br/PortalTransparencia/
http://www.ribeiraopires.sp.gov.br/pta/
http://www.indicedetransparencia.com/
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3.3 Perfil da amostra da pesquisa   
 
 

O chamado ABC Paulista está localizado na Região Metropolitana de São 

Paulo, no sudeste do estado, e é composta por sete municípios: Santo André, São 

Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio 

Grande da Serra. Segundo os dados da Fundação SEADE (2013) a região totalizava 

2.595.789 habitantes, projeção para julho de 2013. São Bernardo do Campo é a 

cidade mais povoada com 780.735 habitantes, enquanto Rio Grande da Serra é a 

menor abrigando 45.710 pessoas. 

No ranking das 100 cidades brasileiras que mais geram riquezas no País, 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2013), na pesquisa 

Produto Interno Bruto dos Municípios 2010, São Bernardo é o 13º município com 

maior PIB (Produto Interno Bruto), Santo André está em 29º lugar, Diadema em 44º, 

e S. Caetano em 47º e Mauá em 76º. 

Na classificação estadual segundo a Fundação SEADE (2012), em sua 

pesquisa PIB dos municípios paulista 2000-2010, dos vinte municípios que mais 

produziram riqueza econômica em 2010 São Bernardo está em 5º, Santo André em 

8º, Diadema em 14º, São Caetano 15 º e Mauá 17º. 

A região é caracterizada por um nível de renda relativamente alto, o que 

reflete no tamanho do seu mercado consumidor. Uma pesquisa comentada pelo 

jornal Diário do ABC Paulista apresenta os números que reforçam essas 

informações. 

 
O Grande ABC segue como um grande polo consumidor no País, ocupando 
a quinta posição nacional. Juntas, as sete cidades vão movimentar neste 
ano cerca de R$ 56,18 bilhões - ou seja, alta de 12,45% na comparação 
com 2012, quando os municípios da região foram responsáveis por R$ 
49,96 bilhões. Somente as capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e 
Belo Horizonte estão à frente das sete cidades. Os dados fazem parte de 
pesquisa da IPC Marketing Editora. 
Considerando as cidades separadas, a mais bem colocada no ranking é 
São Bernardo, que ocupa a 15ª posição nacional e a quarta estadual. Na 
sequência está Santo André, com o 16º e o quinto lugar, respectivamente. 
Mauá está em 53º e 15º; Diadema, em 58º e 17º; São Caetano, 97º e 31º; 
Ribeirão Pires, 207º e 64º; e Rio Grande da Serra, 580º e 163º. 
O estudo revela que 76,5% dos domicílios da região pertencem às classes 
A e B de consumo, que têm renda mensal familiar entre R$ 2.350 a R$ 
20.958. (SANTOS, 2013) 

 

http://www.dgabc.com.br/Noticia/99316/grande-abc-e-quinto-maior-polo-de-consumo-do-brasil
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O observatório econômico da Universidade Metodista de São Paulo (2013), 

em sua pesquisa sobre o potencial de consumo do Grande ABC, registrou que as 

sete cidades vão movimentar a cifra de R$56,16 bilhões no ano de 2013. Sendo que 

São Bernardo representa 33,4% do potencial, seguido por Santo André (29,73%), 

Mauá (12.8%), Diadema (11,57%), São Caetano (7,71%), Ribeirão Pires (3,61%), e 

Rio Grande da Serra (1,14%). Em termos per capita São Caetano é o líder regional 

de potencial de consumo, atingindo R$ 29.009,20 e Rio Grande da Serra o último 

com R$14.554,05. 

No estudo feito pela Associação Transparência Municipal sobre “os 

municípios bilionários em 2012” (BREMAEKER, 2012) São Bernardo do Campo 

estava entre os dez municípios que apresentavam as maiores receitas orçamentária 

do Brasil e Santo André o15º colocado.  

O Portal da Transparência dos municípios pesquisados registra uma receita 

total orçada para o ano de 2013 de mais R$ 8,5 bilhões. A tabela abaixo mostra a 

receita bilionária prevista para São Bernardo e Santo André e milionária para os 

demais municípios. 

 
                                       Tabela 3.1 – Receita Orçamentária 2013 

Cidades Receita Orçamentária  
Santo André 1.677.544.859,99 
São Bernardo do Campo 4.030.722.000,00 
São Caetano do Sul 870.165.000,00 
Diadema 934.658.078,74 
 Mauá 794.267.000,00 
Ribeirão Pires 132.900.000,00 
Rio Grande da Serra 60.000.000,00 
Total 8.500.256.938,73 

                        Fonte: Portal da Transparência de cada município 

 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD,2013), em 

parceria com o IPEA e a Fundação João Pinheiro (FJP), mediram o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH)  dos 5.565 municípios brasileiros, com dados de 

2010 . Para medir o IDH, são levados em conta indicadores de longevidade, 

educação e renda. A pontuação varia entre 0 (valor mínimo) e 1 (valor máximo). O 

ABC Paulista conseguiu colocar três cidades entre as 50 do País com maiores 
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índices. Com IDH de 0,862 São Caetano do Sul aparece em 1º lugar, Santo André 

(0,815) aparece na 14ª colocação e São Bernardo está em 28º lugar, com 0,805. Os 

demais municípios também apresentaram índices bastante satisfatórios, 

considerados IDH’s altos: Ribeirão Pires (0,784), Mauá (0,766), Diadema (0,757) e  

Rio Grande da Serra (0,749). 

A Região não é somente força econômica é também forte na dimensão 

político-administrativa. A governança regional é protagonizada pelo Consórcio 

Intermunicipal Grande ABC e pela Agência de Desenvolvimento Econômico do 

Grande ABC. O Consórcio Intermunicipal Grande ABC reúne os sete municípios do 

Grande ABC para o planejamento, a articulação e definição de ações de caráter 

regional. A Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC foi constituída 

para atuar como o braço tático e operacional do Consórcio Intermunicipal, em 

especial nos assuntos relacionados ao desenvolvimento econômico. 

 

 

3.4 Tratamento dos dados coletados 
 

 

Conforme apresentado anteriormente, o objetivo desta pesquisa é avaliar o 

nível de transparência do orçamento público dos municípios do ABC Paulista, com 

base na conformidade com as normas legais da transparência fiscal. Para tal, foram 

construídos escores de conformidade para os municípios, permitindo classificar os 

mesmos em quatro principais categorias de transparência: transparente, translúcido, 

diáfano e opaco. 

A verificação da conformidade das informações disponíveis nos portais será 

realizada por meio de um checklist. Chemin (2010, p. 71) define checklist como: 

 
[...] técnica que serve para verificar se a população (universo) pesquisada  
dispõe de elementos necessários para aplicação de uma determinada 
proposta teórica. O pesquisador elabora uma lista de itens e, por meio de 
uma entrevista ou visita à amostra selecionada para a pesquisa, checa os 
elementos necessários para aplicação de seu estudo. 

 

A partir do checklist, o escore da transparência (ET) foi calculado. Cada 

variável cuja resposta é “SIM” pontua com 1. Caso a resposta for “NÃO” a pontuação 

é zero (0). O máximo de pontuação possível é 38, caso todas as variáveis tenham 



44 
 

 

obtido a resposta “SIM”. O menor número de pontos possível e zero, caso todas as 

variáveis tenham obtido a resposta “NÂO”. 

O Escore da Transparência (ET) varia de 0 a 1. Como foi avaliada a 

conformidade com a legislação não poderá existir número quebrado, isto é, ou está 

em conformidade ou não. O ET é o resultado da participação de respostas “SIM 

sobre o total de variáveis observadas. 

           Considerando os estudos da física clássica sobre a natureza da luz (óptica) 

criamos as seguintes metáforas para classificar os portais: 

- Portal transparente é aquele que permite uma visão completa ou quase dos 

instrumentos da gestão fiscal.  

- Portal translúcido e diáfano são aqueles em que leitor encontra uma redução na 

claridade das informações da gestão fiscal  

- Portal Opaco: é aquele em que a claridade é bastante prejudicada por falta de 

informações da gestão fiscal. 

Os portais foram classificados em quatro níveis obedecendo ao resultado 

obtido pelo ET: 

Nível 1, Transparente: ET maior do que 0,8, quando mais de 80% das variáveis 

tiverem a resposta SIM. 

Nível 2, Translúcido: ET maior do que 0,6 e menor ou igual a 0,8. 

Nível 3, Diáfano: ET maior do que 0,5 e menor ou igual 0,6. 

Nível 4, Opaco: ET menor ou igual a 0,5, quando até 50% das variáveis pesquisadas 

tiverem a resposta SIM. 
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4  ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 
 
 
A análise dos resultados foi dividida em duas partes. A primeira atende ao 

objetivo geral da pesquisa. A segunda parte apresenta os resultados dos objetivos 

específicos. 

A coleta de dados dos sete municípios pesquisados ocorreu por meio da 

observação direta extensiva nos respectivos portais eletrônicos da transparência, 

buscando identificar a ocorrência das informações solicitadas pelas normas legais de 

transparência fiscal. Em São Caetano do Sul o portal da transparência é 

denominado Portal da Cidadania e nos outros municípios prevalece a denominação 

Portal da Transparência.  
A coleta de dados foi realizada no período de fevereiro a junho de 2013. O 

portal eletrônico de cada município foi acessado trinta vezes ao longo do período e 

foram checados quarenta variáveis. O portal da transparência de Rio Grande da 

Serra foi acessado dez vezes, pois o início da obrigatoriedade da divulgação dos 

dados foi em maio de 2013.  

 
 
4.1 Resultados da pesquisa: objetivo geral 
 
 

Os resultados serão apresentados a partir dos parâmetros adotados de forma 

a analisar cada tema separadamente, iniciando por um esclarecimento sobre as 

variáveis pesquisadas, seguidas por uma análise quantitativa das informações 

obtidas nos portais da transparência das prefeituras do ABC Paulista.  

As variáveis coletadas (formulário em Apêndice) foram organizados segundo 

os parâmetros: 
1- Conteúdo (C); 

2- Série Histórica e Atualização das Informações (SHAI); 

3- Usabilidade (U). 
 

4.1.1 Parâmetro Conteúdo (C) 
 
 



46 
 

 

No parâmetro C são consideradas as informações solicitadas no artigo 48 da 

Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/00) e da Lei Complementar 

131/09 (Lei da Transparência). A verificação da conformidade das informações 

disponíveis nos portais foi realizada por meio de um checklist. Foram checadas 25 

informações, sendo 14 sobre o tema instrumentos da transparência da gestão fiscal 

(LRF) e 11 de execução orçamentária (Lei da Transparência). 

A transparência da gestão fiscal conforme o artigo 48 da LRF é assegurada 

pela divulgação dos: 

-Planos (PPA), 

-Orçamentos (LOA), 

-Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 

-Prestações de Contas e o Respectivo Parecer Prévio, 

-Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), 

-Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e 

-Versões simplificadas desses documentos. 

 

a - Plano Plurianual  
 
A transparência dos atos dos governantes é muito importante para a eficácia 

do controle social. O controle social pode ocorrer tanto no planejamento como na 

execução das ações do governo. A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 165 

definiu três instrumentos necessários para o planejamento governamental: 

-O Plano Plurianual (PPA); 

-A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); 

-A Lei Orçamentária Anual (LOA). 

O Plano Plurianual (PPA) é um importante instrumento de transparência da 

gestão fiscal. O PPA é o plano que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da 

Administração Pública para as despesas de capital (investimentos) e outras delas 

decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada para o 

período de quatro anos (artigo 165, §1ºda Constituição Federal). 

Conforme nos afirma Silva (2001,p. 21): 
 

O poder executivo ordenará suas ações com a finalidade de atingir objetivos 
e metas por meio do Plano Plurianual (PPA), que é um plano elaborado no 
primeiro ano de mandato, para a execução nos quatro anos seguintes, 
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contendo um anexo com metas plurianuais da política fiscal, considerando 
despesas, receitas, resultado primário e estoque da dívida. 
 

O Plano contempla não só os investimentos (obras ou compras de 

equipamentos) também são incluídas as despesas de manutenção deles 

decorrentes.  O PPA deve ser a materialização formal do programa de governo de 

quem assume a prefeitura. A partir do PPA serão elaboradas a LDO (Lei de 

Diretrizes Orçamentárias) e a LOA (Lei Orçamentária Anual) 

As metas para a elaboração da proposta orçamentária são definidas pelo 

Plano Plurianual (PPA) e priorizadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO). Funcionando, pois, como uma espécie de carta de intenções do governo. 

Depois de aprovado pelo legislativo o Plano Plurianual (PPA) é válido para os anos 

seguintes do mandato. Com a adoção deste plano, tornou-se obrigatório o Governo 

planejar todas as suas ações e também seu orçamento de modo a não ferir as 

diretrizes nele contidas. O PPA é a peça da mais alta hierarquia dentre a tríade 

orçamentária. 

Segundo Oliveira (2009, p. 24): 
 

Em relação ao Plano Plurianual – por ser um documento que projeta para o 
futuro os grandes números e metas do governo este deve ser comparado, 
no início da gestão, tão logo seja concluído, com o programa de governo 
que elegeu o Prefeito, comparando-se o apresentado em campanha 
eleitoral com o que se propõe a fazer. A outra análise, ao final do governo, 
deverá medir o que foi executado em relação ao proposto, identificando, 
também, eventuais alterações e mudanças de rotas. 

 

Portanto, iniciamos a análise da conformidade dos portais da transparência 

com a legislação pertinente com os dados coletados sobre a divulgação do PPA. 

 
Tabela 4.1 - Acesso ao Plano Plurianual (PPA) 

Resposta Sto André S. Bernardo S. Caetano Diadema Mauá 
Ribeirão 

Pires R. G.da Serra 
SIM X  X X X X  
NÃO  X     X 

Fonte: dados coletados nos portais da transparência 
 
 
Tabela 4.2 - Acesso a Versão Simplificada do PPA 

Resposta Sto André S. Bernardo S. Caetano Diadema Mauá 
Ribeirão 

Pires 
R. G.da 
Serra 

SIM        
NÃO X X X X X X X 

Fonte: dados coletados nos portais da transparência 
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Com exceção de São Bernardo e Rio Grande da Serra os demais portais 

permitem o acesso ao Plurianual. Os dados do PPA de São Bernardo estão na 

página da Secretaria de Orçamento e Planejamento Participativo, mas o portal não 

informa. 

Com relação à versão simplificada do PPA os portais dos municípios 

analisados não apresentam nenhum registro. 

 
b- Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) define as metas e prioridades da 

administração pública, incluindo os investimentos para o exercício financeiro 

subsequente, com base no estabelecido no Plano Plurianual. Seu conteúdo 

orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), a política tributária e as 

formas de financiamento do orçamento (artigo 165, §2º da Constituição Federal).  

E segundo a Controladoria Geral da União (2012,p. 19): “dispõe ainda, sobre 

política salarial e concursos públicos e estabelece os percentuais de recursos que 

serão descentralizados para os poderes e Administração indireta, como fundações, 

autarquias e sociedades de economia mista”.  

Assim, o PPA faz o planejamento das políticas públicas e programas de 

governo para o período de quatro anos. A LDO orienta ano a ano como essas 

políticas e programas devem ser realizadas. A LDO é o elo entre o Plano Plurianual 

– PPA e a Lei Orçamentária Anual – LOA, que é o instrumento que viabiliza a 

execução dos programas governamentais. 

A LDO é um dos instrumentos de transparência previstos na LRF. Por isso, foi 

verificado se o portal permite o acesso a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a sua 

versão simplificada. 

 
Tabela 4.3 - Acesso a LDO 

Resposta Sto André S. Bernardo S. Caetano Diadema Mauá 
Ribeirão 

Pires R. G.da Serra 
SIM X  X X X X  
NÃO  X     X 

Fonte: dados coletados nos portais da transparência 
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Tabela 4.4 - Acesso a Versão Simplificada da LDO 

Resposta Sto André S. Bernardo S. Caetano Diadema Mauá 
Ribeirão 

Pires R. G.da Serra 
SIM        
NÃO X X X X X X X 

Fonte: dados coletados nos portais da transparência 

 

O portal da transparência de São Bernardo e Rio Grande da Serra não 

permitem o acesso a LDO. Os dados da LDO de São Bernardo estavam na página 

da Secretaria de Orçamento e Planejamento Participativo, mas o portal não 

informava. 

A versão simplificada da LDO não é acessível em nenhum dos portais. 
 

c- Lei Orçamentária Anual (LOA) 

 

A Lei Orçamentária Anual, abreviadamente chamada de LOA, está prevista 

no artigo 165, §5º da Constituição Federal. A LOA se ocupa de definir as fontes de 

arrecadação, estimar as receitas e prever as despesas para o ano seguinte ao de 

sua elaboração, de forma a materializar as políticas sociais e econômicas do 

governo. Na LOA está a concretização dos Programas definidos no PPA e as 

prioridades da LDO. Segundo a Controladoria Geral da União (2012, p.19) é no 

orçamento que o “programa de trabalho do governo se apresenta de forma mais 

detalhada e objetiva...”. 

Com a LOA, completa-se o conjunto de leis de natureza orçamentária que 

devem ser amplamente divulgadas, segundo o art.48 da LRF.  

Os portais eletrônicos da transparência permitem acessar a Lei Orçamentária 

Anual? 

Tabela 4.5 - Acesso a LOA 
Resposta Sto André S. Bernardo S. Caetano Diadema Mauá Rib. Pires R. G.da Serra 
SIM X  X X X X  
NÃO  X     X 
Fonte: dados coletados nos portais da transparência 

 
Tabela 4.6 - Acesso a Versão Simplificada da LOA 
Resposta Sto André S. Bernardo S. Caetano Diadema Mauá Rib. Pires R. G.da Serra 
SIM        
NÃO X X X X X X X 
Fonte: dados coletados nos portais da transparência 
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Os dados da LOA de São Bernardo estão na página da Secretaria de 

Orçamento e Planejamento Participativo, mas o portal da transparência não informa. 

A LOA de Rio Grande da Serra não é divulgada em seu portal. Os demais 

municípios cumprem com o que determina a Lei, exceto na divulgação da versão 

simplificada da LOA. 

 
 d- Prestação de Contas e Parecer Prévio do Tribunal de Contas 

 
Segundo a LRF (art. 48), as prestações de contas e o respectivo parecer 

prévio são instrumentos de transparência da gestão fiscal aos quais será dada 

ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público. 

A Constituição Federal, artigo 31, § 3º, em combinação com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, art. 49, impõe que as contas apresentadas pelo Chefe do 

Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder 

Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e 

apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. 
 

[...] o dever de prestar contas anuais é da pessoa física do Prefeito. Nesse 
caso, o Prefeito age em nome próprio, e não em nome do Município. Tal 
obrigação é ex lege. O povo, que outorgou mandato ao Prefeito para gerir 
seus recursos, exige do Prefeito – através de norma editada pelos seus 
representantes – a prestação de contas. É obrigação personalíssima (intuitu 
personae), que só o devedor pode efetivar, não se podendo admitir que tal 
prestação seja executada através de interposta pessoa (procurador, 
preposto, substituto etc.). (FURTADO, 2003). 
 
 

Silva (2009, p. 294) assinala que: 

 
Prestação de contas é o procedimento pelo qual, dentro dos prazos fixados, 
o responsável está obrigado, por iniciativa pessoal, a comprovar ante o 
órgão competente o uso, o emprego ou a movimentação dos bens 
numerários e valores que lhe foram entregues ou confiados. 
 

Independentemente dos aspectos legais, é absolutamente imprescindível que 

o gestor público preste contas à sociedade sobre o destino que está sendo dado aos 

recursos públicos que lhe são confiados. A prestação de contas deveria ser tratada 

como uma obrigação natural, inerente à administração da coisa pública. 

As contas prestadas pelos Chefes do Poder Executivo deverão receber 

parecer prévio do respectivo Tribunal de Contas, e deverá ser  dada ampla 
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divulgação dos resultados da apreciação das contas, julgadas ou tomadas, inclusive 

em meios eletrônicos de acesso público (Art. 56. § 3o LRF) 
O Parecer Prévio, segundo Andrada e Barros (2010, p.55), pode ser definido 

como: 
 
[...] um documento que contém a análise técnica e, a priori, formal, feita pelo 
Tribunal de Contas da União, por Tribunal de Contas Estadual ou por 
Tribunal de Contas dos Municípios sobre determinados aspectos das contas 
prestadas anualmente pelos chefes dos Poderes Executivos Federal, 
Estaduais ou Municipais, análise esta que orientará o Poder Legislativo no 
julgamento dessas contas.  

 

Assim, a emissão do Parecer Prévio pelo Tribunal de Contas constitui etapa 

fundamental no processo de controle externo da gestão pública, pois subsidia a 

Câmara Municipal com os elementos técnicos de que necessita para emitir o seu 

julgamento acerca da administração pública. 

 O Portal da Transparência permite acessar a Prestação de Contas e o 

Parecer Prévio do Tribunal de Contas? 

 
Tabela 4.7 - Prestação de Contas e Parecer Prévio do Tribunal de Contas 
Resposta     Sto André S. Bernardo S. Caetano Diadema Mauá Ribeirão Pires R. G.da Serra 
SIM        
NÃO X X X X X X X 
Fonte: dados coletados nos portais da transparência 
 

O Portal da Transparência permite acessar a Versão Simplificada da 

Prestação de Contas e o Parecer Prévio do TC? 

 
Tabela 4.8 - Versão simplificada da Prestação de Contas e Parecer prévio do TC 
Resposta Sto André S. Bernardo S. Caetano Diadema Mauá Ribeirão Pires R. G.da Serra 
SIM X   X    
NÃO  X X  X X X 
Fonte: dados coletados nos portais da transparência 

 

Apesar de obrigatório a divulgação desses documentos por meio da internet 

apenas dois municípios do ABC Paulista cumprem parcialmente o que determina a 

Lei. Santo André e Diadema divulgam em seus respectivos portais a versão 

simplificada do Parecer Prévio do Tribunal de Contas. 
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e- Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) 
Previsto no art. 165, §3º da Constituição Federal, e regulamentado pelo art. 

52 da LRF, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária deverá ser publicado 

pelo Poder Executivo até trinta dias após o encerramento de cada bimestre.O 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária visa apresentar a situação fiscal do 

Município através dos demonstrativos de execução orçamentária da receita e da 

despesa, de maneira a permitir à sociedade e aos órgãos de controle interno e 

externo conhecer, acompanhar e analisar o desempenho das ações governamentais 

estabelecidas na Lei de Diretrizes orçamentárias – LDO e na Lei Orçamentária. 

 Por meio do demonstrativo das receitas e despesas com a manutenção e 

desenvolvimento do ensino saberemos se o município está destinando 25% de sua 

arrecadação com impostos, limite estabelecido pela Constituição Federal em seu art. 

212.  O demonstrativo das despesas com saúde irá revelar se o município está 

cumprindo com o que determina a Emenda Constitucional 29/2000, isto é, a 

aplicação de 15% de suas receitas. 

Portanto, Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e sua 

versão simplificada fazem parte de um conjunto de documentos que devem 

obrigatoriamente ser divulgados para se avaliar a transparência da gestão pública. 

O Portal da Transparência permite acessar o RREO? 

 
Tabela 4.9 – Acesso ao Relatório da Execução Orçamentária 

Resposta Sto André S. Bernardo S. Caetano Diadema Mauá 
Ribeirão 

Pires 
R. G.da 
Serra 

SIM X X X X X   
NÃO      X X 
Fonte: dados coletados nos portais da transparência 

 
O Portal da Transparência permite acessar a versão simplificada do RREO? 

 
Tabela 4.10 – Acesso a Versão Simplificada do RREO 

Resposta Sto André S. Bernardo S. Caetano Diadema Mauá 
Ribeirão 

Pires 
R. G.da 
Serra 

SIM X X      
NÃO   X X X X X 
Fonte: dados coletados nos portais da transparência 

 

Dos sete municípios pesquisados apenas dois não divulgaram o RREO nos 

portais: Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. E somente dois divulgaram a versão 

simplificada: Santo André e São Bernardo. 
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f-Relatório de Gestão Fiscal (RGF) 

O RGF é um relatório de elaboração obrigatória é de periodicidade 

quadrimestral para os Municípios com população superior a 50.000 habitantes (Rio 

Grande da Serra população abaixo de 50 mil habitantes), e facultada a periodicidade 

semestral para os demais Municípios. O RGF conterá demonstrativo com os 

comparativos da execução orçamentária e endividamento com os limites 

estabelecidos na LRF, isto é, despesa com pessoal, dívida consolidada e mobiliária, 

concessão de garantias e operações de crédito. O Relatório também terá de 

demonstrar a indicação de medidas corretivas adotadas ou a adotar, se 

ultrapassado qualquer dos limites e no último quadrimestre ou semestre conforme o 

Município deve ser evidenciado as inscrições de restos a pagar e a disponibilidade 

de caixa, conforme os artigos 54, 55 e 63 da LRF. 

      Uma questão importante no RGF é a limitação das despesas com pessoal 

na Administração Pública, é matéria Constitucional (artigo 169) regulamentada pela 

Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece os limites máximos de 

comprometimento da Receita Corrente Líquida (RCL) com gastos dessa natureza 

(artigos 19, 20, 70 e 71). De acordo com a Lei, a despesa com pessoal para os 

municípios não pode ultrapassar 60%, assim distribuídos: 54% para o Executivo e 

6% para o Legislativo. 

A verificação da conformidade das informações disponíveis nos portais sobre 

o Relatório da Gestão Fiscal (RGF) foi feita por meio de duas perguntas: 

O Portal da Transparência permite acessar o RGF? 
 
Tabela 4.11 - Acesso ao Relatório de Gestão Fiscal 

Resposta Sto André S. Bernardo S. Caetano Diadema Mauá 
Ribeirão 

Pires 
R. G.da 
Serra 

SIM X X X  X   
NÃO    X  X X 
Fonte: dados coletados nos portais da transparência 

 

O Portal da Transparência permite acessar a versão simplificada do  RGF? 

Tabela 4.12 - Acesso a versão simplificada do RGF 

Resposta Sto André S. Bernardo S. Caetano Diadema Mauá 
Ribeirão 

Pires 
R. G.da 
Serra 

SIM X X X X    
NÃO     X X X 
Fonte: dados coletados nos portais da transparência 

http://contaspublicas.org/2010/11/despesas-com-pessoal-e-a-lei-de-responsabilidade-fiscal/
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O acesso nos portais da transparência ao RGF foi conseguido durante o 

período da pesquisa somente em quatro municípios: Santo André, São Bernardo, 

São Caetano e Mauá. A versão simplificada também foi conseguida em quatro 

municípios: Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. O portal de Mauá 

não apresentou a versão simplificada do RGF. 

 

g- Participação Popular 
 

A Lei Complementar 131/09 (Lei da Transparência) acrescentou dispositivos à 

Lei Complementar 101/00 (LRF):  

 
Art. 1o  O art. 48 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, passa 
a vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 48.  ...................................................................................  
Parágrafo único.  A transparência será assegurada também mediante:  
I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, 
durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de 
diretrizes orçamentárias e orçamentos;  

 

Portanto, a participação popular é obrigatória durante os processos de 

elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos, 

conforme a Lei da Transparência. E com relação às audiências públicas, o poder 

executivo também é obrigado, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, a 

demonstrar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. 
 
Art. 9º......... 
[...] 
§ 4o Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder     
Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada 
quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1o do art. 166 
da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e 
municipais. 
 

Como a participação popular é obrigatória nos processos de elaboração e 

discussão das leis orçamentárias a questão a ser verificada é: no portal da 

transparência do município existe alguma informação sobre as sugestões da 

população que foram consignadas no PPA, LDO e LOA?   

 
Tabela 4.13 - Sugestão da população que foram consignadas no PPA, LDO e LOA 

Resposta Sto André S. Bernardo S. Caetano Diadema Mauá 
Ribeirão  

Pires 
R. G.da 
Serra 

SIM        
NÃO X X X X X X X 
Fonte: dados coletados nos portais da transparência  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp101.htm#art48p.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art166
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art166
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Como as audiências públicas também são obrigatórias a questão a ser 

verificada é: no portal da transparência do município pode se acessar informações 

sobre as audiências públicas? 

 

Tabela 4.14 – Acesso a Informação das Audiências Públicas 

Resposta Sto André S. Bernardo S. Caetano Diadema Mauá 
Ribeirão 

Pires 
R. G.da 
Serra 

SIM X X  X    
NÃO   X  X X X 
Fonte: dados coletados nos portais da transparência 
 

As plenárias populares e as audiências públicas são mecanismos efetivos de 

participação direta da sociedade nas decisões de governo e na elaboração das 

políticas públicas. Nelas, os cidadãos podem opinar, debater, criticar, enfim, se fazer 

ouvir. No portal da transparência dos municípios pesquisados não há nenhum 

registro das sugestões da população que foram consignadas nos planos 

orçamentários. E, somente três municípios, Santo André, São Bernardo e Diadema, 

registraram os documentos apresentados nas audiências públicas. 

 
h- Execução Orçamentária. 
 

Na execução orçamentária estão os itens solicitados pela Lei complementar 

131/09, também conhecida como Lei da Transparência. A referida Lei acrescentou 

dispositivos à Lei de Responsabilidade Fiscal. O complemento desse comando 

encontra-se no art. 48-A, que elucida quais informações devem ser disponibilizadas. 
 

Art. 48-ª Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art.  
48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou  
jurídica o acesso a informações referentes a:  
I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no  
decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a  
disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente  
processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou  
jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento  
licitatório realizado;  
II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das  
unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários. 
 
 

Assim, percebe-se que o legislador procurou garantir o acesso de qualquer 

pessoa, física ou jurídica, às informações de despesa e receita dos entes federados 

(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) num nível de detalhamento que 

demonstre, no mínimo, no caso da despesa: o número do correspondente processo, 
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o bem fornecido ou o serviço prestado, a pessoa física ou jurídica beneficiária do 

pagamento e, quando for o caso, o procedimento licitatório realizado.  

Em relação à receita, deve-se tornar público tanto o registro do lançamento 

como o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive os recursos 

extraordinários (aqueles que não são previstos na lei orçamentária). 

O portal da transparência do município permite acessar os dados da 

execução orçamentária solicitados pela LC 131/09? 

 
Tabela 4.15 - Execução Orçamentária (LC 131/09) 
Execução 
Orçamentária  
LC 131/09 

Santo 
André 

São 
Bernardo 

São 
Caetano Diadema Mauá 

Ribeirão 
Pires 

R. G. da 
Serra 

Classificação das 
despesas: 
Unidade 
Orçamentária SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 
Classificação das 
despesas: 
função/subfunção SIM SIM SIM NÃO SIM SIM NÃO 

Classificação das 
despesas: 
natureza da 
despesa SIM SIM SIM NÃO SIM SIM NÃO 
        

Valor do empenho, 
liquidação e 
pagamento SIM SIM SIM SIM SIM NÃO SIM 
Número do 
processo de 
execução da 
despesa SIM SIM SIM NÃO SIM SIM SIM 
Pessoa física 
/jurídica 
beneficiária SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 
Fontes de 
recursos que 
financiaram a 
despesa NÃO NÂO SIM NÃO SIM NÃO NÃO 
Dados 
discriminados 
sobre a receita 
prevista. SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 
Dados 
discriminados 
sobre a receita 
arrecadada. SIM SIM SIM SIM SIM NÃO SIM 
Fonte: dados coletados nos portais 

 
Das nove variáveis de execução orçamentária solicitadas pela LC 131/09 os 

municípios que apresentaram todas as informações foram São Caetano do Sul e 
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Mauá. Os portais de Santo André e São Bernardo do Campo disponibilizaram dez 

informações. Os demais municípios oito informações.  

 
 
4.1.2 Parâmetro: série histórica e atualização das informações  (SHAI) 
 
 

O segundo parâmetro a ser analisado foi dividido em duas partes: série 

histórica dos dados e atualização das informações em tempo real. 

 

a - Série histórica dos dados  
 

Os dados coletados sobre a série histórica levam em consideração os prazos 

definidos pela LC nº 131/2009 (artigo 73-B), a contar da data de sua publicação 

(28/05/2009).  

Os municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do 

Sul, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires obrigatoriamente tem que cumprir desde maio 

de 2010 as determinações da Lei da Transparência, tendo ficado Rio Grande da 

Serra para maio de 2013 (população abaixo de 50.000). 

A pesquisa checou a seguinte informação: O Portal da Transparência 

apresenta a série histórica dos dados da LC 101/00 e da LC 131/09? 

  

Tabela 4.16 - Série Histórica dos Dados 

Série Histórica 
dos dados Santo 

André 
São 

Bernardo 
São 

Caetano Diadema Mauá 
Ribeirão 

Pires 

Rio 
Grande da 

Serra 
Dados LC 
101/00 a partir 
de 2010 SIM NÃO SIM SIM NÂO NÃO - 
LC 131/09 a 
partir de 2010 SIM SIM SIM SIM SIM NÃO - 

  Fonte: dados coletados nos portais da transparência 
 

A série histórica dos dados é importante para verificarmos o cumprimento das 

leis e para comparar a evolução das receitas e gastos ao longo do tempo.  Na 

pesquisa os portais da transparência dos municípios de São Bernardo, Mauá e 

Ribeirão Pires não apresentaram os dados completos solicitados pela LC 101/00 

(LRF). Os dados da LC 131/09 não foram registrados no sítio eletrônico de Ribeirão 
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Pires e Rio Grande da Serra está iniciando a obrigatoriedade da divulgação dos 

dados. 

 
b - Atualização das informações em tempo real 
 

A Lei Complementar 131/09 (Lei da Transparência) acrescentou dispositivos à 

Lei Complementar 101/00 (LRF). Com o inciso II do art. 48, o legislador ampliou a 

transparência das contas públicas, determinando a liberação ao pleno conhecimento 

e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas 

sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso 

público. 

Conforme o Decreto Federal 7185/10, o art.2º, §2º, II, a disponibilização das 

informações orçamentárias e financeiras em “tempo real” corresponde a prover até o 

primeiro dia útil subseqüente à data do registro contábil. E o mesmo Decreto no seu 

art.2º, §2º, III, esclarece que o meio eletrônico que possibilita amplo acesso público 

é a internet. 

A pesquisa fez a seguinte verificação: o Portal da Transparência apresentou 

informações atualizadas sobre execução orçamentária em tempo real? 

 

   Tabela 4.17 - Atualização dos dados em tempo real 
Informações: 
atualização 
em tempo real Santo 

André 
São 

Bernardo 
São 

Caetano Diadema Mauá 
Ribeirão 

Pires 
Rio Grande 

da Serra 
Valor do 
empenho, 
liquidação e 
pagamento SIM SIM NÂO NÃO SIM NÃO NÃO 

Número do 
processo de 
execução da 
despesa SIM SIM NÂO NÃO SIM NÃO NÃO 

Pessoa física 
/jurídica 
beneficiária SIM SIM NÂO NÃO SIM NÃO NÃO 

Procedimento 
Licitatório SIM SIM NÂO NÃO SIM NÃO NÃO 
Descrição do 
bem fornecido 
ou serviço 
prestado NÃO SIM NÂO NÃO SIM NÃO NÃO 
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Tabela 4.17 - Atualização dos dados em tempo real (continuação) 
Informações: 
atualização 
em tempo real Santo 

André 
São 

Bernardo 
São 

Caetano Diadema Mauá 
Ribeirão 

Pires 
Rio Grande 

da Serra 

Fontes de 
recursos que 
financiaram a 
despesa NÃO NÃO NÂO NÃO SIM NÃO NÃO 
Dados 
discriminados 
sobre a 
receita 
arrecadada. SIM SIM NÃO NÃO SIM SIM NÃO 
  Fonte: dados coletados nos portais da transparência 
 
 

A verificação da atualização dos dados em tempo real foi feita mediante a 

informação apresentada pelo portal.  Nos sítios de Santo André, São Bernardo e 

Mauá consta a data (dia, mês e ano) da última atualização. Esses portais atualizam 

diariamente os dados de execução orçamentária. Ribeirão Pires atualiza somente os 

dados de receita. Diadema apresenta os dados de receita com atualização mensal, 

e os dados de despesa com uma defasagem de um mês. São Caetano apresenta os 

dados de receita e despesa com atualização mensal. Os únicos dados de despesas 

registrados no portal de Rio Grande da Serra são de 27 de maio 2009, os dados de 

receita registraram atualização diária mensal, com defasagem de um mês.  

 
 
4.1.3 Parâmetro Usabilidade 

 

A palavra usabilidade para Rodrigues e Becher (2008, p.8) :  

 
[...] consiste na facilidade de uso, pois sendo um produto ou sistema fácil de 
usar, a produtividade, a aprendizagem e as operações ganham um maior 
desempenho e facilidade, possibilitando assim um menor número de erros. 
[...] um site não usável é difícil de entender e alcançar o objetivo desejado. 

 
Segundo o Decreto Federal 7185/10 em seu artigo 4º, I, o sistema integrado 

de administração financeira conforme o art. 48, da Lei Complementar 101/00 deve: 

permitir o armazenamento, a importação e a exportação de dados. 

E no art. 6º, parágrafo único, do mesmo decreto: A disponibilização em meio 

eletrônico de acesso público deverá: 
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I - aplicar soluções tecnológicas que visem simplificar processos e 
procedimentos de atendimento ao cidadão e propiciar melhores condições 
para o compartilhamento das informações; e 
II - atender, preferencialmente, ao conjunto de recomendações para 
acessibilidade dos sítios e portais do governo brasileiro, de forma 
padronizada e de fácil implementação, conforme o Modelo de 
Acessibilidade de Governo Eletrônico (e-MAG). 
 

O sitio do governo eletrônico brasileiro ao fazer referência aos “Padrões Web 

em Governo Eletrônico (e-PWG)” diz: 

 
A adoção de meios eletrônicos para a prestação dos serviços 
governamentais exige que sítios e portais desenvolvidos e mantidos pela 
administração pública sejam fáceis de usar, relevantes e efetivos. Somente 
por meio da eficiência é possível aumentar a satisfação dos usuários de 
serviços eletrônicos e conquistar gradativamente uma parcela cada vez 
maior da população. 

 
 

A Cartilha de Usabilidade dos Padrões Web em Governo Eletrônico (BRASIL, 

2010) recomenda: 

-O sítio deve fazer uso de tutoriais e auxílios à navegação, como um mapa do sítio 

ou índice de palavras de A a Z. Os conceitos e termos devem estar bem explicados 

(p. 14). 

- Toda informação pública do governo como documentos, legislação, etc, deve ser 

passível de cópia (p. 20). 

O Decreto Federal 7185/10 (art. 2º, §2º, III), esclarece que não pode haver 

exigências de cadastramento de usuários ou utilização de senhas para acesso. O 

acesso deve ser livre. 

A pesquisa mediante o formulário abaixo checou a usabilidade dos portais.  

 
Tabela 4.18 - Usabilidade do Portal da Transparência 

Parâmetro 
Usabilidade 

Santo 
André 

São 
Bernardo 

São 
Caetano Diadema Mauá 

Ribeirão 
Pires 

Rio 
Grande 

da 
Serra 

Apresenta o 
campo “fale 
conosco” SIM SIM SIM NÃO SIM SIM NÃO 
Apresenta o 
campo 
“glossário” NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 
Tutorial/Manual 
de consulta. NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO 
Fonte: dados coletados nos portais da transparência 
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Tabela 4.18 - Usabilidade do Portal da Transparência (continuação) 
Possibilidade 
de download 
dos dados SIM NÃO SIM SIM SIM NÃO SIM 
Acesso livre 

SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 
Fonte: dados coletados nos portais da transparência 

 

O acesso é livre em todos os portais dos municípios do ABC Paulista. O único 

município que se preocupou em disponibilizar um manual de consulta foi Ribeirão 

Pires. O glossário de termos técnicos não é registrado em nenhum portal 

pesquisado. Não há possibilidade de download dos dados de São Bernardo e 

Ribeirão Pires.  O campo “fale conosco” ou teleatendimento não aprece nos portais 

de Diadema e Rio Grande da Serra. 

 

 

4.2 Resultados da pesquisa: objetivos específicos 
 
 

Os objetivos específicos da pesquisa são: construção de escores de 

conformidade, classificação dos municípios em níveis de transparência e análise 

comparativa do nível de transparência entre os municípios estudados. 

 A construção do escore da transparência envolveu a checagem de 38 

variáveis, nas dimensões Conteúdo (23), Série Histórica e Informação Atualizada 

(10) e Usabilidade (05).  Santo André foi o município que apresentou o maior número 

de repostas “SIM”, foram 28 variáveis da pesquisa atendidas. Na seqüência vem 

Mauá com 26, São Bernardo com 23, São Caetano com 20, Diadema 16, Ribeirão 

Pires com 14 e Rio Grande da Serra com 08 variáveis atendidas. No outro extremo 

Rio Grande da Serra foi o município que apresentou o maior número de respostas 

“NÂO”, foram 28 variáveis da pesquisa não atendidas, seguidas por Ribeirão Pires 

(24) e Diadema (22). 

Analisando cada parâmetro da pesquisa podemos verificar com mais detalhes 

aonde a conformidade com as normas da transparência foi maior ou menor em cada 

um dos portais.    
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Tabela 4.19 - Escore da Transparência: Conteúdo 
Conteúdo Santo 

André 
São 

Bernardo 
São 

Caetano Diadema Mauá Ribeirão Pires 
Rio Grande da 

Serra 
SIM 17 13 15 12 14 09 06 
NÂO 06 10 08 11 09 14 17 
ET (C) 0,74 0,57 0,65 0,52 0,61 0,39 0,26 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

A tabela 19 classifica os municípios pelo conteúdo dos seus portais. No 

parâmetro “Conteúdo” estão as informações sobre as variáveis da LRF e da Lei da 

Transparência que foram observados. De um total de 23 itens obrigatórios o portal 

da transparência de Santo André divulgou 17 (ET=0,74), São Caetano 15, Mauá 14, 

São Bernardo 13, Diadema 12, Ribeirão Pires 9 e Rio Grande da Serra 6 (ET=0,26).  

Algumas dessas informações que compõem o parâmetro em análise estão 

nos sitios das prefeituras, porém não estão disponíveis nos seus portais da 

transparência. Como exemplo, as informações sobre o PPA, LDO e LOA de São 

Bernardo estão nas páginas da Secretaria de Orçamento e Planejamento 

Participativo. 

 

Tabela 4.20 - Escore da Transparência: Série Histórica Informação Atualizada 
Série 
histórica e 
Atualização 

Santo 
André 

São 
Bernardo 

São 
Caetano Diadema Mauá Ribeirão Pires 

Rio Grande da 
Serra 

SIM 08 09 02 02 09 02 0 
NÂO 02 01 08 08 01 08 08 
ET (SHIA) 0,80 0,90 0,20 0,20 0,90 0,20 0,00 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A tabela 20 trás os números agregados do parâmetro série histórica e 

atualização das informações. Os municípios de São Caetano, Diadema, Ribeirão 

Pires e Rio Grande da Serra não liberam informações de execução orçamentária em 

tempo real. As informações liberadas são do acumulado mensal do mês anterior.   

Assim, o ET (SHIA) desses municípios é igual a 0,20, isto é, a classificação é de 

opacidade das informações. Ao contrário, os municípios de São Bernardo e Mauá 

registraram um ET (SHIA) de 0,90,  nível de transparência 1. Santo André chegou 

perto de atingir o nível máximo, o seu ET (SHIA) foi 0,80. 
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Tabela 4.21 - Escore da Transparência: Usabilidade 
Usabilidade Santo 

André 
São 

Bernardo 
São 

Caetano Diadema Mauá Ribeirão Pires 
Rio Grande da 

Serra 
SIM 03 02 03 02 03 03 02 
NÂO 02 03 02 03 02 02 03 
ET (U) 0,60 0,40 0,60 0,40 0,60 0,60 0,40 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
A tabela 21 classifica os portais pelo parâmetro da usabilidade. O ET (U) dos 

municípios pesquisados não passou do nível 3 (portal diáfano), pois dos cinco itens 

solicitados Santo André, São Caetano , Mauá e Ribeirão Pires corresponderam com 

três. Os demais municípios atenderam somente a dois itens do parâmetro. 

 
Tabela 4.22 - Escore da Transparência  
Escore 
Geral 

Santo 
André 

São 
Bernardo 

São 
Caetano Diadema Mauá Ribeirão Pires 

Rio Grande da 
Serra 

SIM 28 23 20 16 26 14 08 
NÃO 10 15 18 22 12 24 28 
ET 0,74 0,61 0,53 0,42 0,68 0,37 0,22 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A tabela 22 apresenta o escore geral da transparência de cada município do 

ABC Paulista. A pontuação varia entre 0 (valor mínimo) a 1 (valor máximo). Nenhum 

município obteve o valor máximo. Santo André foi o município melhor avaliado, com 

o ET=0,74 e a pior avaliação foi de Rio Grande da Serra com ET= 0,22.  
 
Tabela 4.23 - Classificação Geral do Portal da Transparência 

Classificação Cidade Pontuação ET Categorias 
1º Santo André 28 0,74 Portal Translúcido 
2º Mauá 26 0,68 Portal Translúcido 
3º São Bernardo 23 0,61 Portal Translúcido 
4º São Caetano 20 0,53 Portal Diáfano 
5º Diadema 16 0,42 Portal Opaco 
6º Ribeirão Pires 14 0,37 Portal Opaco 
7º Rio Grande da Serra 08 0,22 Portal Opaco 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Segundo o critério adotado pela pesquisa (ver 3.4) três municípios são 

classificados no nível de transparência 2, isto é,  os seus portais são translúcidos, 

pois os seus escores ficaram entre 0,6 e 0,8. O município de Santo André foi o que 

melhor pontuou com escore 0,74 em seguida Mauá (0,68) e São Bernardo (0,61). 
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São Caetano atingiu o nível 3 de transparência, com o escore 0,53, o seu portal é 

diáfano. Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, tiveram na pesquisa uma 

pontuação abaixo de 0,5, atingindo o nível 4, ou seja, os seus portais são 

classificados como opacos. 
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CONCLUSÃO 
 

 

O trabalho permitiu concluir no período pesquisado, fevereiro a junho de 

2013, que a divulgação via internet das informações nos Portais da Transparência 

dos municípios do ABC Paulista não está em total conformidade com as exigências 

da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00), da Lei da Transparência (LC 131/09) 

e nem do Decreto Federal 7185/10. Muitas informações ainda não são 

disponibilizadas ou são de forma insuficiente e pouco compreensível para o leigo em 

finanças públicas. 

Nenhum dos municípios conseguiu atingir o valor máximo do escore da 

transparência (ET), isto é, quando o governo divulga mais de 80% das informações 

solicitadas pela legislação da transparência fiscal (nível 1=portal transparente). Os 

três municípios melhor classificados (Santo André, Mauá e São Bernardo do Campo) 

estão no nível 2 de transparência, isto é , os seus portais não são transparentes e 

sim  translúcidos. A menor pontuação foi do município de Rio Grande da Serra, das 

38 variáveis pesquisadas somente 08 foram atendidas (ET=0,22), nível 4 de 

transparência (portal opaco) 

 Os documentos mais divulgados são os relacionados à execução 

orçamentária, que apresentam informações numa linguagem bastante técnica. Ao 

contrário do setor corporativo, onde o usuário da informação conhece bem a 

linguagem técnica, no setor público o usuário é na maioria das vezes um leigo. As 

informações contidas nos portais deveriam ser traduzidas de maneira didática e 

simples. A transparência, como princípio da gestão fiscal responsável, pressupõe a 

publicidade e a compreensibilidade das informações. Assim, a mera divulgação sem 

tornar o conteúdo compreensível para a sociedade não é transparência. 

Para os cidadãos participarem da gestão e da fiscalização dos atos públicos é 

necessário que não se perpetue à assimetria informacional. Porém, nem a Lei 

Orçamentária e nem as informações de execução orçamentária divulgadas nos 

portais informam a localização de grande parte das obras, dos equipamentos e 

investimentos em que serão aplicados os recursos públicos. Sem condições de 

saber se o seu bairro ou rua será contemplado no orçamento, o cidadão não tem 

como fiscalizar, e assim, como se motivar para participar das discussões e das 

audiências públicas do orçamento?. 
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A prestação de contas dos prefeitos e os pareceres completos do Tribunal de 

Contas não são informadas no portal por nenhum município, sendo que esses 

documentos fazem parte da lista obrigatória para se analisar a transparência da 

gestão fiscal. A emissão do Parecer Prévio pelo Tribunal de Contas constitui etapa 

fundamental no processo de controle externo da gestão pública, pois subsidia a 

Câmara Municipal com os elementos técnicos para julgar as contas dos prefeitos. 

Como os munícipes irão acompanhar o julgamento? 

Em nenhum portal se explora a capacidade de comunicação e interação que 

as novas tecnologias de comunicação permitem.  Com a exceção de Ribeirão Pires 

os demais municípios não apresentaram em seus sítios da transparência um tutorial 

ou manual de consulta. Nenhum portal apresentou um glossário. Das cinco variáveis 

pesquisadas no parâmetro usabilidade os municípios atenderam no máximo a 60% 

do que foi solicitado. Assim, não parece tão seguro que as TIC’s tenham tornando os 

governos mais transparentes.  

Os escores da transparência de São Caetano e Diadema caminharam na 

contramão do senso comum e até de muitas pesquisas científicas sobre a 

transparência pública. 

Pesquisas sobre os portais da transparência fiscal feita em várias cidades 

brasileiras (CRUZ, MARTINS, SANTOS, MACEDO, SILVA), mas nenhuma no ABC, 

apontaram uma correlação positiva entre os indicadores sociais e econômicos e 

níveis de transparência fiscal. Curiosamente São Caetano, que é o município melhor 

classificado no ranking brasileiro do IDHM em suas três edições (1991, 2000 e 

2010), teve um ET= 0,53, isto é, o seu portal da transparência, que é chamado de 

portal da cidadania, está no nível 3, penúltimo nível antes de se chegar a opacidade. 

Diadema com toda uma tradição de mais de vinte anos de orçamento 

participativo, de mobilização popular, de avanços nas áreas da saúde, educação e 

moradia registrou um ET=0,42 , isto é,  o último nível da transparência fiscal, o seu 

portal é opaco. 

    Após a aplicação do formulário de investigação dos sítios da transparência 

fiscal chegou-se a conclusão de que os portais de nenhum dos municípios do ABC 

Paulista é transparente, portanto, eles são ineficazes como ferramenta de controle 

da sociedade, pois apresentam deficiências tanto de usabilidade como de conteúdo. 

Porém, ainda que não sejam ferramentas totalmente eficazes para o controle 

da sociedade e promoção da melhora na qualidade do gasto público, os portais são 
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um avanço para a transparência (disclosure), a responsabilidade pelos resultados 

(accountability) e o cumprimento de leis e normas (compliance) e, portanto, da 

governança pública.   

E para concluir, como sugestão para pesquisas futuras: 

-Identificar se o grau de escolaridade dos munícipes tem influência numa 

gestão pública transparente. 

-Medir a transparência fiscal para compará-lo com o desenvolvimento 

socioeconômico. 

-Identificar a influência dos partidos políticos na transparência orçamentária. 

-Quais as características socioeconômicas dos municípios podem estar 

relacionadas com o nível de transparência observado. 
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ANEXO A 

 
 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000. 

Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal e dá outras providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

        Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da 
Constituição. 

        § 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o 
equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados 
entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a 
renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e 
outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por 
antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 

        § 2o As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios. 

 

CAPÍTULO IX 

DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

Seção I 

Da Transparência da Gestão Fiscal 

        Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será 
dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, 
orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20101-2000?OpenDocument
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respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o 
Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. 

        Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo 
à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de 
elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. 

        Parágrafo único.  A transparência será assegurada também mediante: (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 131, de 2009). 

        I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de 
elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos; (Incluído pela Lei 
Complementar nº 131, de 2009). 

        II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de 
informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de 
acesso público; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

        III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão 
mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A. (Incluído 
pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

        Art. 48-A.  Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 48, os entes da 
Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes 
a: (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

        I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da 
execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados 
referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à 
pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório 
realizado; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

        II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, 
inclusive referente a recursos extraordinários. (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

       Art. 49. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, durante 
todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, 
para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. 

        Parágrafo único. A prestação de contas da União conterá demonstrativos do Tesouro Nacional e 
das agências financeiras oficiais de fomento, incluído o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social, especificando os empréstimos e financiamentos concedidos com recursos 
oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social e, no caso das agências financeiras, avaliação 
circunstanciada do impacto fiscal de suas atividades no exercício. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp131.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp131.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp131.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp131.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp131.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp131.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp131.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp131.htm#art2
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ANEXO B 
 
 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI COMPLEMENTAR Nº 131, DE 27 DE MAIO DE 2009 

  

Acrescenta dispositivos à Lei 
Complementar  no 101, de 4 de maio 
de 2000, que estabelece normas de 
finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal e 
dá outras providências, a fim de 
determinar a disponibilização, em 
tempo real, de informações 
pormenorizadas sobre a execução 
orçamentária e financeira da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei Complementar:  

Art. 1o  O art. 48 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  

“Art. 48.  ...................................................................................  

Parágrafo único.  A transparência será assegurada também 
mediante:  

I – incentivo à participação popular e realização de audiências 
públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos 
planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;  

II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da 
sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a 
execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso 
público;  

III – adoção de sistema integrado de administração financeira e 
controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido 
pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A.” (NR)  

Art. 2o  A Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, passa a vigorar acrescida dos 
seguintes arts. 48-A, 73-A, 73-B e 73-C:  

“Art. 48-A.  Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único 
do art. 48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa 
física ou jurídica o acesso a informações referentes a:  

I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades 
gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20131-2009?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp101.htm#art48p.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp101.htm#art48a
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realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao 
número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço 
prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, 
quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado;  

II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita 
das unidades gestoras, inclusive referente a recursos 
extraordinários.”  

“Art. 73-A.  Qualquer cidadão, partido político, associação ou 
sindicato é parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de 
Contas e ao órgão competente do Ministério Público o 
descumprimento das prescrições estabelecidas nesta Lei 
Complementar.”  

“Art. 73-B.  Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o 
cumprimento das determinações dispostas nos incisos II e III do 
parágrafo único do art. 48 e do art. 48-A:  

I – 1 (um) ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios com mais de 100.000 (cem mil) habitantes;  

II – 2 (dois) anos para os Municípios que tenham entre 50.000 
(cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes;  

III – 4 (quatro) anos para os Municípios que tenham até 50.000 
(cinquenta mil) habitantes.  

Parágrafo único.  Os prazos estabelecidos neste artigo serão 
contados a partir da data de publicação da lei complementar que 
introduziu os dispositivos referidos no caput deste artigo.”  

“Art. 73-C.  O não atendimento, até o encerramento dos prazos 
previstos no art. 73-B, das determinações contidas nos incisos II e III 
do parágrafo único do art. 48 e no art. 48-A sujeita o ente à sanção 
prevista no inciso I do § 3o do art. 23.”  

Art. 3o  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília,  27  de  maio  de 2009; 188o da Independência e 121o da República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  

Tarso Genro 

 
Guido Mantega 

 
Paulo Bernardo Silva  

 
Luiz Augusto Fraga Navarro de Britto Filho 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp101.htm#art73a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp101.htm#art73b
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp101.htm#art73c
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ANEXO C 

 
 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 7.185, DE 27 DE MAIO DE 2010. 

  

Dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do 
sistema integrado de administração financeira e 
controle, no âmbito de cada ente da Federação, nos 
termos do art. 48, parágrafo único, inciso III, da Lei 
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, e dá 
outras providências. 

  
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe 

confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o 
disposto no art. 48, parágrafo único, inciso III, da Lei Complementar no 101, 
de 4 de maio de 2000, 

D E C R E T A : 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 1o  A transparência da gestão fiscal dos entes da Federação referidos 
no art. 1º, § 3º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, será 
assegurada mediante a observância do disposto no art. 48, parágrafo único, da 
referida Lei e das normas estabelecidas neste Decreto. 

Art. 2o  O sistema integrado de administração financeira e controle utilizado no 
âmbito de cada ente da Federação, doravante denominado SISTEMA, deverá 
permitir a liberação em tempo real das informações pormenorizadas sobre a 
execução orçamentária e financeira das unidades gestoras, referentes à receita e à 
despesa, com a abertura mínima estabelecida neste Decreto, bem como o registro 
contábil tempestivo dos atos e fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio da 
entidade. 

§ 1o  Integrarão o SISTEMA todas as entidades da administração direta, as 
autarquias, as fundações, os fundos e as empresas estatais dependentes, sem 
prejuízo da autonomia do ordenador de despesa para a gestão dos créditos e 
recursos autorizados na forma da legislação vigente e em conformidade com os 
limites de empenho e o cronograma de desembolso estabelecido. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.185-2010?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art1§3
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§ 2o  Para fins deste Decreto, entende-se por: 

I - sistema integrado: as soluções de tecnologia da informação que, no todo ou 
em parte, funcionando em conjunto, suportam a execução orçamentária, financeira e 
contábil do ente da Federação, bem como a geração dos relatórios e demonstrativos 
previstos na legislação; 

II - liberação em tempo real: a disponibilização das informações, em meio 
eletrônico que possibilite amplo acesso público, até o primeiro dia útil subseqüente à 
data do registro contábil no respectivo SISTEMA, sem prejuízo do desempenho e da 
preservação das rotinas de segurança operacional necessários ao seu pleno 
funcionamento; 

III - meio eletrônico que possibilite amplo acesso público: a Internet, 

sem exigências de cadastramento de usuários ou utilização de senhas para 

acesso; e 

IV - unidade gestora: a unidade orçamentária ou administrativa que realiza atos 
de gestão orçamentária, financeira ou patrimonial, cujo titular, em conseqüência, 
está sujeito à tomada de contas anual. 

Art. 3o  O padrão mínimo de qualidade do SISTEMA, nos termos do art. 48, 
parágrafo único, inciso III, da Lei Complementar no 101, de 2000, é regulado na 
forma deste Decreto. 

CAPÍTULO II 

DOS REQUISITOS TECNOLÓGICOS 

Seção I 

Das Características do Sistema  

Art. 4o  Sem prejuízo da exigência de características adicionais no âmbito de 
cada ente da Federação, consistem requisitos tecnológicos do padrão mínimo de 
qualidade do SISTEMA: 

I - disponibilizar ao cidadão informações de todos os Poderes e órgãos do ente 
da Federação de modo consolidado; 

II - permitir o armazenamento, a importação e a exportação de dados; e 

III - possuir mecanismos que possibilitem a integridade, confiabilidade e 
disponibilidade da informação registrada e exportada. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art48piii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art48piii
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Art. 5o  O SISTEMA atenderá, preferencialmente, aos padrões de arquitetura e-
PING – Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico, que define conjunto 
mínimo de premissas, políticas e especificações técnicas que regulamentam a 
utilização da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) no Governo Federal, 
estabelecendo as condições de interação entre os Poderes e esferas de governo e 
com a sociedade em geral. 

Seção II 

Da Geração de Informação para o Meio Eletrônico de Acesso Público  

Art. 6o  O SISTEMA deverá permitir a integração com meio eletrônico que 
possibilite amplo acesso público, assegurando à sociedade o acesso às informações 
sobre a execução orçamentária e financeira conforme o art. 48, parágrafo único, 
inciso III, da Lei Complementar no 101, de 2000, as quais serão disponibilizadas no 
âmbito de cada ente da Federação. 

Parágrafo único. A disponibilização em meio eletrônico de acesso público 
deverá: 

I - aplicar soluções tecnológicas que visem simplificar processos e 
procedimentos de atendimento ao cidadão e propiciar melhores condições para o 
compartilhamento das informações; e 

II - atender, preferencialmente, ao conjunto de recomendações para 
acessibilidade dos sítios e portais do governo brasileiro, de forma padronizada e de 
fácil implementação, conforme o Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico (e-
MAG), estabelecido pela Portaria no 3, de 7 de maio de 2007, da Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação do Governo Federal. 

Art. 7o  Sem prejuízo dos direitos e garantias individuais constitucionalmente 
estabelecidos, o SISTEMA deverá gerar, para disponibilização em meio eletrônico 
que possibilite amplo acesso público, pelo menos, as seguintes informações 
relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução 
orçamentária e financeira: 

I - quanto à despesa: 

a) o valor do empenho, liquidação e pagamento; 

b) o número do correspondente processo da execução, quando for o caso; 

c) a classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, função, 
subfunção, natureza da despesa e a fonte dos recursos que financiaram o gasto; 
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d) a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, inclusive nos 
desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto no 
caso de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários; 

e) o procedimento licitatório realizado, bem como à sua dispensa ou 
inexigibilidade, quando for o caso, com o número do correspondente processo; e 

f) o bem fornecido ou serviço prestado, quando for o caso; 

II - quanto à receita, os valores de todas as receitas da unidade gestora, 
compreendendo no mínimo sua natureza, relativas a: 

a) previsão; 

b) lançamento, quando for o caso; e 

c) arrecadação, inclusive referente a recursos extraordinários. 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 8o  No prazo de cento e oitenta dias a contar da data de publicação deste 
Decreto, ouvidas representações dos entes da Federação, ato do Ministério da 
Fazenda estabelecerá requisitos tecnológicos adicionais, inclusive relativos à 
segurança do SISTEMA, e requisitos contábeis, considerando os prazos de 
implantação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), aprovados 
pela Secretaria do Tesouro Nacional. 

Art. 9o  Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

Brasília,  27 de maio de 2010; 189o da Independência e 122o da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega 
Jorge Hage Sobrinho  
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APÊNDICE 
 
 

Formulário de Pesquisa 
   

Município: 
  Data: 

 
  1-Parâmetro Conteúdo © SIM NÃO 

A-Instrumentos de Transparência LC 
101/00 

  1-Acesso ao Plano Plurianual (PPA) 
  2-Acesso a Versão Simplificada do PPA 
  3- Acesso a LDO 
  4 -Acesso a Versão Simplificada da LDO 
  5 -Acesso a LOA 
  6 -Acesso a Versão Simplificada da LOA 
  7- restação de Contas e Parecer Prévio 

do Tribunal de Contas 
  8 - Versão simplificada da Prestação de 

Contas e Parecer prévio do TC 
  9 -Acesso ao Relatório da Execução 

Orçamentária 
  10 –Acesso a Versão Simplificada do 

RREO 
  11 -Acesso ao Relatório de Gestão Fiscal 
  12 - Acesso a versão simplificada do RGF 
  13 - Sugestão da população que foram 

consignadas no PPA, LDO e LOA 
  14 -Acesso a Informação das Audiências 

Públicas 
  B-Execução orçamentária LC 131/09 
  15-Classificação das despesas  Unidade 

Orçamentária 
  16-Classificação das despesas 

função/subfunção 
  17-Classificação das despesas: natureza 

da despesa 
  18-Valor do empenho, liquidação e 

pagamento 
  19-Número do processo de execução da 

despesa 
  20-Pessoa física /jurídica beneficiária 
  21-Fontes de recursos que financiaram a 

despesa 
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22-Dados discriminados sobre a receita 
prevista. 

  23-Dados discriminados sobre a receita 
arrecadada 

  2-Parâmetro SHAI* 
  A-Série Histórica (SH) 
  24-Série Histórica dos Dados  LC 101/00  
  25-Série Histórica dos Dados  LC 131/09 
  B- Atualização das informações em 

tempo real (AI) 
  26-Valor do empenho, liquidação e 

pagamento  
  27-Número do processo de execução da 

despesa  
  28-Pessoa física /jurídica beneficiária  
  29-Procedimento Licitatório  
  30-Descrição do bem fornecido ou 

serviço prestado  
  31-Fontes de recursos que financiaram a 

despesa  
  32-Dados discriminados sobre a receita 

prevista  
  33-Dados discriminados sobre a receita 

arrecadada  
  3-Parâmetro Usuabilidade 
  34-Apresenta o campo “fale conosco” 
  35-Apresenta o campo “glossário” 
  36-Tutorial/Manual de consulta 
  37-Possibilidade de download dos dados 
  38-Acesso livre 
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